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Korte Aanmerkingen over het boek ,Yob voor ongeleerden,
door
YSSRAND VAN HAMELSVELD. Te Aln/leldarn , by M.
de Bruyn, 123 en 112 bl. in gr. 8vo.

Iaat boek lob, naar het Bebreeztwsch.

% Tjy hebben in een paar vorige Recentën den arbeid

VV van VAN HAMELSVELD over het O. T. met dien
van MICHAi LIS in Benige byzonderheden in vergelyking
gebragt. Doch de overzetting, welke Mic'HAiLIS vn het
boek lob gegeven heeft, maakt het eerfte deel van zyne
By'oel vertaalíng uit, is reeds in 1776 in het Nederduitsch
vertaald uitgegeven, en toen ook door eins aangekondigd
en beoordeeld (*). Wy zullen dus onze Lezers in 1laat
Rellen , om het werk van HAMELSVELD over ,fob met
Bene andere en looter uitgekomen vertaalmg in vergelyking
te brengen; en hebben ten dien einde voorgenomen, zyn
gevoelen omtrent dezelfde byzonderheden en plaatzen op
te geven, waaromtrent wy de gedachten van SCHULTENS
en MU.NTINGHE , onlangs, by de aankondiging hunner
vertaaling, hebben medegedeeld ('r).
HAMELSVELD is ZOO wel als SCIIULTENS zeer geneigd, om het boek Job voor het oudfl=e van den Bybel
te houden, maar by is It ook met hem eens, dat men
niet weet , door Wien het gefchreven zy. Hy fi hynt
echter niet te vermoeden , ;dat de Voor- en Nareden ,
HoofdiL I en II, en XLII: 7-17, byvoegzels van eene
laatere hand zyn. Omtrent de vraag, of liet boek Bene
fabel of eene waare gefchiedenis beheize , laat by zich
op deze wyze uit: „ Dat 'er waarlyk een JOB geleefd
heeft, een aanzienlyk man, vermaard door zyne deugd
en
(*) Eedend. Vadert. Letteroef. Deel V. No. in, bl. 469 en
very.
(t) fllgerr,. Vadert. Letteroef. voor 1 795, No. 9, bI. 357 an
very.
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en geluk, wiens deugd beproefd is geworden door rampen, doch die, na deze beproeving, weder gezond geworden, in zyn vorig, ja grooter geluk herfteld is, kan
niet alle reden beweerd worden. Hy wordt Ezech. XIV:
14 naast NOACH ell DANIEL, geene verdichte perfoonen,
geíleld, enz. Maar elk, die tinaak heeft, oordeelt teritond by het lezen van dit boek, dat deze man ,los en
zyne gefchiedenis wel tot een' grondílag gelegd , maar
vervolgends dichtkundig uitgebreid en behandeld wordt.
Niemand toch ontkent, dat het verhaal van het voorgevallene in den hemel , in de eerfld hoofdflukken , eene
Allegorie of leenfpreuk zy, en wat ijlen ook zegge van
de gave der Arabieren, om verzen voor de vuist te maaken , zulke verheven gebonde redenen, als JOB en zyne
vrienden hier houden , worden niet voor de vuist , en
vooral niet van eenen lyder, gelyk Jon, in zyne grievendfle ellenden gemaakt , om niet te (preken van de
redenen, die de Godheid (preekt in de laatfte hoofclflukken van dit boek, enz." — Op de vraag, welke de bedoeling van het boek zy, antwoordt by : „ Zekerl5y-k
niet eene volledige oplosfing van de handelwyze der
Voorzienigheid in het befluur dezer benedenwereld; dan
moest de Godheid fprekende ingevoerd ons den fleutel
daar toe opgeven, het welk nu geenszins gefchied. Neen, dit boek is geene Theodicee, in dien zin, welken
men aan dit woord doorgaands hecht, het is geene befpiegelende verdediging der Godlyke Voorzienigheid. Maar eerre prakiikale of beoefenende onderrichting, hoe
de menfchen behooren te denken en te handelen omtrent
lydende onfchuld en deugd , zoo van zich zelven als van
anderen. ---- De inhoud is de gelasterde en verdachte
onfchuld beproefd, en haare eere gered; of: de deugd gelasterd, beproefd, verdacht, gered; en het oogmerk is,
ons te leergin , die wanre wysheid flandvastig te behouden, dat wy God dienen, en de deugd beoefenen, zoo
wel in voor- als in tegenfpoed, en ons zorgvuldig wachten , om de deugd te lasteren of te verdenken,"
De vertaalin.g van HAMELSVELD verfchilt van die van
SCHULTENS daar in , dat de eerie in eene bepaalde
voetmaat gebragt is. •y kiezen tot proeven van dezelve, en van de daar by gevoegde aanmerkingen , ook
juist die plaatzen, die wy te voren naar SCHLLTENS en
1VIUNTINGHE hebben opgegeven>
Hoofdt ,

HET BOEK JO!I
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1Tooid1 . XIX: x-3 vertaalt HAMELSVELD ;
Ontfermt u over my, ontfermt u , myne vrienden!
liet is de hand van God, die my geflagen heeft!
Ach waarom wilt gy my, gelyk God doet, vervolgen?
Zyt gy, helaas! nog niet verzadigd van myn vleesch?
Ach ! werden toch myn reen zorgvuldig opgelèhrevent
Ach! ter gedachtenis verzameld in een boek!
Ach! werden zy in 't lood met een yzren griffie,
Tot eeuw'ge duurzaamheid gehouwen in een' rots!
Myn eereredder leeft, daar van ben ik verzekerd;
Die zal ten laatoen eens voor my in 't #trydperk fraan
Alfchoon ook na myn huid zelfs dit doorknaagd mogt wezel
Nog zal ik eenmaal God uit dit myn lichaam zien I
Ik zal hem tot myn' hulp nog zien; en deez' myn' oogen
IIem , niet meer vreemd voor my, aanfchouwen van nabyl
't Verlangen naar dat heil verteert myn ingewand!

„ Waarom hem zo vervolgd ?" .dit zult gy dan erkennen;
„ Daar ons nu blykt, dat hy gelyk hadt iu zyn zaak!"

Omtrent de vraag, of hier op eene redding in of na
dit leven gedoeld tivorde, laat HAMELSVELD de keuze ttus=
fchen de verfchillende meeningen der Uitleggers aan den_
Leezer over. Hy doet echter genoeg zien, dat hy zelf
neigt , om , even als SCHULTENS, de plaats alleen tot
eene uitredding in dit leven Letrekkelyk te maaken.
Hoofdíli XIV: r3—i5 luidt in deze vertaaling aldus
Ach! wildet gy, inyn God! m' in 't fchimmenryk verbergen 3
My daar bedekken, tot uw gramfchap was gebild!
My dan op nieuw een perk weêr ftellende, aan my denken!
Maar waar herleeft een mensch, die eens geftorven is 2
Gebeurde dit, hoe lang dan ook myn ftryd mogt duuren,
Zou 'k echter hoopen, tot dat deez' verandring kwam!
Tot dat gy riept, en ik u antwoord zoude geven,
Tot gy verlangend naar uw eigen maakzel wierdt.

Indien (zegt HAMELSVELD in de aantekeningen) God
hem zoo lang in het ryk der dooden wilde verbergen, tot zyn
toorn geilild was, dan wilde Toia, nog hoopen; maar nut
heeft by op herftel geene hoop , dewyl zyne kwaal on
gen,eeslyk ;s'

V. VAN HAMELSVELD, !1T BOEK JOL.

De bekende plaats Hoofdit. XXXIII: 23, 24 wordt a
dus vertaald:
Doch is 'er dan by hem een Engel, één uit duizend,
Een Semeltolk, die aan den mensch zyn pligten leert:
Dan zal God zyner zich ontfermen; hy zal fpreken:
„ Ga, red hem van 't verderf; ik ben, ik ben voldaan."

De aantekeningen op deze plaats zyn de volgende:
„ vs. 23. Men vergelyke de gefchiedenis. Gen. XX:
i -8.
„ zyn pligten] Wat by halt behooren te doen , en
waar in hy gefeild, en Gods ongenoegen zich op den
hals gehaald heeft. Wanneer de mensch dit , in
zyne ziekte , ter harte neemt, en zich daar over voor
God verootmoedigt, dan ontfermt zich God weer over
hem.
„ vs. 24. Ik ben voldaan] Ik heb het losgeld ontvangen.
Myn oogmerk is bereikt."
Gedachten over de rechte behandeling, van eenige voornaame Leerflukken ; van de Gereformeerde Kerk , en der
zelver aanwending in het Gemoedsbefluur. Te Leemrarden, by C. van Sligh, 1795• In gr: 8vo. 270 bl.
er wy onzen Leezeren dit Werk nader leeren kenr
.L'1 nen, oordeelen wy geraaden, het hoofdzaaklyke van

de Voorrede des Schryvers hun onder 't oog te brengen.
Dit zal het oogmerk van dit Gefchrift doen openbaar worden. In het Gereformeerd Kerkgenootfchap befpeurt men
eene zekere maate van'Verlichtinge, za by Leeraars als by
Leden; doch het meerendeel blyft de begrippen der floor
vaderen nog hardnekkig aankleeven. Dit blykt uit het ongunttig oordeel omtrent de zelfdenkende Predikers; deeze, wanneer zy . aan de leere van hun Kerkgenootfchap
een meer redelyk aanzien tragten te geeven , ontvangen
tot loon, dat hunne Regtzinnigheid, hoewel te onregt,
verdagt wordt. Dit is voor hun zelven eene groote onaangenaamheid, en maakt hen verdagt , en daar door
hunnen dienst onnut. Van Brakel en van der Kemp,
Smyte, eld en Comrie, zyn, by veele Leden, de eenige
bronnen van Godsdienstkennisfe; al wat daar mede niet
over-
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overeenftemt , verdenken en veroordeelen zy. Misver'
gland en te weinig beCchaafde begrippen van de Leere
der Gereformeerde Kerk zyn de hoofdbronnen deezer
verdenkinge. Veelen • die over Onregtzinnigheid zo
geweldig klaagen, zyn zelven niet regtzinnig. Deeze
tivil onze Schryver op den regten weg helpen; els mede
nog Bene andere foort, die wel de voorheen aangekleefde
íleil.e begrippen beginnen te verlaaten, maar evenwel, uit
befchrbomdheid voor afwvking , hun verfeand niet : onbelemmerd durven laaten werken. „ Zy beginnen te zien,
„ dat die wereld van uiiverrkorencn, welke men .' hun in
„ den Bybel plagt te toonen, het licht van gezond ver
niet kan verdragen. Hun eigen gevoel doet hen-„gland
„ van Gods genegenheid ruimer denken. Zy beginnen.
„ Tinaak te krygen in een Euangeliesch voorftel ;
„ maar hunne fysthematifche begrippen houden hen
„ nog te rug van de toeftemming van zulke dingen, die
„ het Euangelie zo duidelyk leert." Voorts bepaalt zich
de Schryver tot de zulken , die de Leere der Gereformeerde Kerk in een ongunfl:ig licht beschouwen, als niet
flegts van grond ontbloot, maar ook nadeelig voor 's menfchen waare belangen. Zulke ongunftige gedagten huis
niet flegts by leden van andere Genootfchappen,-vestn
maar ook vooral by jon g e Predikers ; regtzinnigheid en
bekrompenheid van verftand zyn by hen gelykluidende.
Deezen wil de Schryver beduiden, dat de grond van hun
vooroordeel niet in de Leerftukken zelve , maar in eene
verkeerde behandeling, moet gezogt worden. Door dit
alles, meent hy, zou „ een voornaame hinderpaal tegen
„ de Volksverlichting, in onze Kerk , worden uit den
„ weg geruimt. — Verfcheidene Leeraars, welker dienst
„ nu meerendeels nutteloos is, door den blaam van on
„ re g tzinnigheid , die hun wordt aangewreven, zouden
„ achting en vertrouwen krygen , by zulken , die hen
„ nu zo liefdeloos veroordelen en verdenken. De
keurmeesters, die de Kerkert rondgaande, door hunne
„ onverftandige uitfpraken, den goeden naam van zo veeie
„ achtenswaardige Predikers bederven , zouden dan, by
„ eenigzins denkende menfchen, zo veel ingang niet meer
„ vinden."
Ziet daar het hoofdbeloop der TUoorrede. Hierop
volgen Voorafgaande flanmerkingen , waarin de Schryver erkent, veel overgenomen te hebben uit eene Ver
getiteld : Gedachien over he Predikampt -h,andelig,
A3
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gevloeid, naar men ons berigt, uit de pen, van een getiveezen Luthersch Leeraar. Hoewel de Schryver erkent, een voortander te zyn van de Leere der Gereformeerde Kerke, zal ieder uit 's Mans opgave gereedlyk
bemerkgn, indien hy aldaar het Predikampt bekleede, hoe
zeer het 'zyn belang zy, om, met genoegen dien post te
bekleeden, dat zyne aangeprezene begrip pe n, van gemaatigdheid meer en meer veld winnen. Nog, duidelyi er
zou dit blyken, indien wy voor eene ontleedende opgave
van he Werk zelve, , in ons Tydfchrift, genoegzaame
plaats. konden inruimen. Over 't algemeen - zullen wy
aanmerken, dat zyn Gefchrift eerre in 't oogloopende
UUrekking heeft, om te doen zien, dat eenigc LeertIellingen, welke gemeenlyk als grondzuilen van het- gebouw
der Hervormde Kerk befchouwd worden, geenzins die
liooge waarde bezitten; dat ze geen noodzaaklyk inmepg
zei van het onderwys van den grooten hoop der Christenen uitmaaken, maar op zyrt meest voor de Geleerden
of meer geoefenden zyn berekend; gevolglyk, dat ze wel
Bene plaats in het Theologisch Systhema of de Schoolfche
Godgeleerdheid, maar niet in de Godsdienstleere, kunnen
bedaan ; als moetende deeze beiden zorgvuldig van elkander ondeticheiden worden.
Te weeten , eer de Scluyver ter zaake treedt, zendt
by vooraf eenige Aanmerkingen, welker overweeging den
Leeraaren in 't algemeen, en voorts alien, die hun werk
inaaken van het behandelen van Godgeleerde Gefchilftukken, niet genoeg kan worden aangepreezen. Behal.
ven het onderfcheid tusfchen Godgelecrciheid en Gods.
lie^stleere, doet hy aldaar den Leezer opmerken den tyd_,
in welken het ftelzel der Gereformeerde Kerk wierdt
vastgefteld een tyd van driftiger twist, waarin men
bykans onvermydelyk verviel tot uitdrukkingen en bepaalingen, voor welke men in meer bedaarde tyden zich zou
gewagt hebben; voorts de meerdere verlichting van onze
boven de vroegere dagen s de hulpmiddelen tot het recht
Verftand der H. S. die wy bezitten boven onze Voorvaders, uit kragt waarvan deeze „ de zaaken niet zo kon , den befchouwen en voordraagen, als of zy het onder,
wys en de voorlichting der merfchen van den volgen
genooten hádden;" eindelyk, het onderfcheid-;,denty
tuslèhen waarheden , die , hoewel alien even gegrond,
nogthans niet van even veel gewigts zyn.
De voornaame Leerflukken der Hervormde ,kerke, op.
wel.
I
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welke. de Schryver bepaaldelyk ftilftaat, en die, naar
zyne meening, veelal, gantsch verkeerd worden behandeld, zyn de Predestinatie; de leere der Verzoening; de
inhoud ---- voorwerpen volle kragt -- het oogmerk van 'e prediking en de regte behandeling van
het Euangelie; en eindelyk de Regt v aardigmaaking. Omtrent deeze onderfcheidene Onderwerpen, zullen wy kort.
lyk 't een en ander van des Schryvers Gedachten voor
-dragen.
De waarheid van het Gereformeerd gevoelen omtrent
de Predestinatie onderftellende , beklaagt by zich, nogthans, dat deeze Leere niet alleen geteld wordt onder dc
Waarheden van den Godsdienst,, die ter Zaligheid ge
moeten worden; maar ook dat men on--kendbtrag
der dezelve aan die Leere eene zeer hooge plaats geeft;
dezelve voordraagende als eene der eerfte waarheden,
als een grondartikel, als een leerftuk , het welk by de
optelling van de waarheden van den Godsdienst voor alle
andere moet genoemd worden. Daartegen is onze Schryver van oordeel, dat de leere der Predestinatie niet behoort onder de waarheden van den Godsdienst, maar eene
plaats moet bekleeden in het Godgeleerd Systhema , als
zynde een voorwerp van beípiegelinge voor diepdenkende
geleerden, en geenen invloed hebbende op den troost der
ziele in leeven en in fterven; en waarvan, op zyn best,
flegts hier of daar in de. H. S. wordt gefproken. Ook
zyn de hooge befpiegelingen, in welke de voorftanders
deezer Leere zich verdiepen, en die zy ook aan de gemeene Christenen willen opdringen, niet berekend . voor
fchepzelen, welker verftand zo bekrompen is. Ook kan
deeze Leere van fchadelyke uitwerkzels zyn. „ Zyn do
„ menfchen daar door gewent, om by de minfte herin„ nering, welke zy van hun eeuwige belangens krygen,
„ aan Gods eeuwig befluit te denken; hoe natuurlyk is
het, dat zy daar door van het zoeken en werken worden afgetrokken? Zy ontfangen de raadgeevingen,
„ zy erkennen het gewigt der beweegredenen hun voor
maar zo ras hun de predestinatie wederom te-„geftl:
„ binnen koomt, is hun hart onvatbaar , om van het een
„ of ander iets te gevoelen." Om dit alles is onze
Schryver van oordeel, dat de Predestinatie uit het gc.
meene volksonderwys weggelaaten , ten minfte daarin
niet voor, maar agter, aan geplaatst, en zeer kort moest
behandeld worden,
4
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In de tweede Afdeeling, hebbende tot opfehrft, over
den inhoud van het Euangelie en deszelfs regte behandeling, handelt onze Schryver, in de eerie plaats, over de
leere der Verzoeninge; waaromtrent by aanmerkt, dat het
Leerhuk van de byzondere Voldoening tot de Godgeleerd
behoort, en dat de texten, welke men gemeenlork-heid
aanvoert, ezelve niet bewyzen ; zynde de grond daar
gevolgtrekking uit de Predestinatie.-vaneWysgri
Naar de leerwyze van Jezus en de Apostelen, moet de
Verzoening onbepaald worden voorgeifeld; als zynde het
regte denkbeeld van Voldoeninge niet zo klaar als zommigen zich verbeelden. Het denkbeeld van eene evenre
betaalins rust op ongegronde onderflellingen, en op-dige
verkeerde uitieggingen van den Bybel, en kan niet overeengebragt worden met de ' algénoegzaamheid van Jezus
verdienfren , door de Dortfche Vaders erkend; zynde
daarenboven de wyze , op welke de daadelyke gehoor.
zaamheid van Christus in het plan eener geregtelyke
Voldoeninge wordt geplaatst, niet op de H. S., maar op
fysthematiiche onderstellingen gegrond. Aangaande de Voldoening meent dan onze Schryver zal men zich een allerredielykst denkbeeld vormen, wanneer men dezelve befchouwt „ als eene betooning van Gods regtveerdigheid
„ en ontzachlyk ongenoegen tegen de zonde, als eenti
„ opluistering van Gods verdonkerde volmaaktheden, ter
„ handhaaving van zyne gefchondene wetten." Diensvolgens, gelyk onze Schryver elders fpreekt, „ droeg God:
„ Zoon niet alleen de finerten van dit aardfche leven,
„ maar by wierd tot eerie betooning van Gods regtveerdigheid getlelt. De zonde, door welke Gods volmaaktheden verdonkerd waren, wierd in zynen Perfoon
„ geftraft." Dit alles moet onbepaald worden voorge.
draagen, als raakende het Euangelie alle menfchen zon
omdat het anders geen voorregt kan zyn,-deronfchi,
onder liet Euangelie te leeven , en de verfmaading van
hetzelve de verantwoording niet kan verklaaren. Overeenkomftig hier mede beweert onze Schryver, dat de
kragt van het Euangelie daarin is gelegen, dat God het
heil van alle menfchen welmeenend wil, en dat de precliking van het Euangelie daar toe firekt , opdat allen,
die het hooren, gelooven zouden en zalig worden; zynde
het gevoelen hard, en ftrydig met Gods volmaaktheden,
dat dit oogmerk zyn zoude , om de meeste menfchen
daar door verantwoordelyk te Rellen. Van hier dat de
pre-
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predikwyze, welke het Euangelie tot bekommerden bepaalt, ttrydig is met die van Jezus, en, in meer dan
één opzigt, als hoogstichadelyk moet befchouwd worden.
In de derde Afdeeling wordt het Leerftuk der Regtvaardigmaakinge behandeld, met aantooning, hoe dit ge:
beele zamen!telzel niet , op den Bybel , maar op onder
.gronden,: is gebouwd: waarom-frelingysthmaíbe
de Schryver met den voor veele volksoa derwyzers, in het.
Genootfchap der Gereformeerden , vreemd luidenden voorflag eindigt, om het geheele Hoofdfluk over de Regtvaardigmaaking uit de leere van den Godsdienst weg te laaten. „ In het famentlel , zegt by, dat tot een leidraad
„ voor meer geleerde - oefeningen is gefchikt , kan men
„ het behouden : vooral , om kennis te verkrygen van
de begrippen der menfchen in vroegere tyden ; van
„ de gefteidheid van het menièhelyk verftand , in de
dagen der hervorming: maar in het Godsdien4tig onder
dat voor het hart is, en voor ieder Christen-„wys,
is gefchikt, moet het zelve geen plaats meer hebber."
— Alles , gelyk by zich elders uitdrukt , wat tot ci n
Godsdienst behoort, is voor het hart geen voorwerp
van nieuwsgierig onderzoek , of ledige verftandshefpie„ geling, maar waarheid, die van zelve opleid ter betrag„ tang , welker repte. bevatting natuurlyk gefchikt is, om
„ invloed te hebben op het hart en leven. Maar (zegt
hy) zodanig vinde ik den geheelen inhoud van dit
„ Hoofdítuk over de Regtveerdigmaking niet."
Met alle mogelyke bekorting hebben wy dus het doorgaande beloop, nevens de bedoeling deezes Werks, voorgedraagen. Daar wy in de hoofdzaak met den Schryver in.
ftemmen , kunnen wy onze goedkeuring aan zyn fchryven
niet onthouden. Met voordagt hebben wy ons berigt
eenigzins breed doen uitdyen , in de hoop dat het leezen
en onderzoeken van 's Mans Gedachten daar door moge
bevorderd worden. De leere des Euangeliums is ons
dierbaar, en als eene Openbaaring van God der aanneeming overwaardig. Maar wy befchouwen haar in zulk een
licht, zo als zy zich in de Gewyde Schriften vertoont in
haare beminnelyke eenvoudigheid, ontheven van alle fyngefponnene, overnatuurkundige, Schdolfche fpitsvondighe.
den ; in welke , onzes oordeels , de hoofdreden moet ge
worden , om welke , vroeg en laat , en nog heden,-zogt
door veelen aan dit voortreffelyk gefchenk des weldaadigen
Scheppers geen beter hart wordt toegedraagen. Van bier
dat
A;
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dat wy met een waar genoegen verneemen , hoe by Veele
Gereformeerde Leeraars, vooraI van het aankoomende
geflagt, gemaatigder begrippen worden aangenomen, en zy
zich meer en meer -,beginnen- toe te leggen, om hunne
Gemeenten meer te onderhouden.. over kundigheden, die
bet hart verbeterep en vertroosten, dan welke voornaamlyk
zyn ingerigt om het.. geheugen noodloos . te bezwaaren,
zomtyds. ook haat, angsten vreeze , de plaats doen ver
"liefde , blydfchap ; en vrede, welke_ de-vangedi
eigenaartige vrugten zyn van den Geest des Euangeliums.
Tot Plot moeten wy ons leedweezen betuigen , dat
onze Schryver zich niet heeft toegelegd, om zyne Gedachten in een bevalliger ílyl voor te draagen. Zee r
dikmaals is hy verveelend langwylig, en vervalt niet zelden
in herzeggingen.
;

Redevoering ten betoo,,e, dat JEZUS We Leeraar is van die
Godsdienflige Verlichting, irelké thans in Europa doordringt. Uitgefproken in eene byeenkomst van veyc Christenen. By verscheiden Boekverkoopers. In gr. 8vo,
38 bl.
an het hoofd deezer leezenswaardige Redevoeringe.
flaan de woorden van JEzus : Ik ben het licht der_
IVeereld. Die nay volgt , zal in de duisternis niet wande-.
Jeu, maar zal het licht des levens hebben. Naar aanleiding
van déeze woorden, doet de Redenaar, in de eerfe plaats,
den besten Leeraar j zus als den grooten Verlichter kennen ; fchetzende zyne Leere , in de meest belangryke
byzonderheden , in volkomene overeenftemming met de.
begrippen, welke zich de waare Wysbegeerte omtrent den
redelyken, Gode en den menfchen waardigen, Godsdienst
vormt. Vervolgens ontvouwt hy, breedvoerig, hoe reeds
zints de vroegfte tyden, de redelyke leeringen en heil
bedoelingen wierden tegengewerkt, door de voor -zame
van eene verkeerde Wysbegeerte, van eene God--ilanders

A

boze Staatkunde, en door baatzuchtige en onwaardige
Leeraaren van den Godsdienst. Op rekening der Grooten en Magtigen fielt de Redenaar voornaamlyk de ver
echte Christendom. „ Uit Staatkunde,-basteringvh
„ fchrytt hy, werd dat verfchrikkelyk wangedrogt , de
Staatzoogenaamde heer/diende Kerk, geboren.
„ kunde deed de Synoden en Kerkelyke Vergaderingen
^^ bY-
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,,, byeenkomen, zy. zat in dezelve voor, zy deeds aldaar
„ befluiten: Alle eeuwen zedert den tyde van Keizer
CONSTANTINUS leveren hier van onwraakbaare bewy„ zen, en Nederland werd ser in zynen , boezem van
overtuigd , - toen laage , hee schzugtige beclienaaren
„ van den Godsdienst, ten gevalle van m4uikiTs dwin„ gelandy, te Dordrecht kluisters fineeddei voorliet ge„ weten van den vrycn .1Y1nsch ' In de Ratite plaats
onderzoekt de Redenaar, wat : cc .Verlichting, in onze
dagen, in de zaak van den Godsdienst , hebbe uitgewerkt; toonende, hoe dezelve ,dei3 Weg gebaand heeft
om het menfchelyk verftand te doen , te rug keeren tot
die begrippen; welke hy voorheen had opgenoemd , ;als
uit de beginzels , door Christus , gepredikt ,. eigenaartig
voortvloeiende. De Redenaar is ,een man van oordeel en
.

'

fnlaak; nadruk en kragt geevende aan zyne bedenkingen

door den mannelyken ityl , in welken hy dezelve voor

-dragt.

Uitgeleczc !e herhandelingen , over de [Vysgeerle en Frrza jc
Letteren, getrokken uit 'de Zerken der .Koninglyke, „1kadonie-der IJetenj happen te.berlyn, en uit liet Fransch
vertaald. I'Ide Deel. Met Byuoegfcls vermeerderd
door Jolt. FRED. IENNE T, .Hoogleeraar in de Vy'iskunde. Te Utrecht, 6y W. van IJzerworst, 1 795. ijs
gr. 8vo. 82 bl.

jet valt my thans moeijelyk ; ,'? fchryft HENNERT in
de Voorrede , „ iets meer dan myn gewonea
arbeid te doen. Ik weet niet wat my fdheeit..— Ik voel
„ niet die leevendigheid van geest om iets op te íleilen;
„ is het, (vraagt hy) wegens den aannaderenden Ouder,,

dom — of verval van kragten -- verval van de beurs

-- of wegens de inkwartiering ?" Hier mede trage de
Hoogleeraar. HENNERT zich te verontfchuldigen, dat dir,
Deel niet voldoet aan den Titel, op welken Byvoe lé,
van zyn opftel beloofd .' worden. Eene fchets der Wysbegeerte van KANT, welke, volgens 's Mans plan , dit . Deel
zou verrykt hebben, zou voor veelen., dier Wysbegeerte
toegedaan, of die aangaande dezelve nadere inlichting verlangen, een aangenaam gefchenk geweest zyn. Flartlyk
wenl^ben wy dat de Yryheid fpoedig in zyne /irtdccrkr nler
„lli
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zal herteld en hem daardoor de gelegenheid geboren
worden, om aan zyne belofte te kunnen voldoen.
Over de -natuur en uitvoering deezer Verzamelinge ,
van welke het thans afgegeeven zesde Deel het laatfle
zyn_ zal, met- welks uitgave de Utrechtfche Hoogleeraar
verklaart, zich te zullen bemoeien, hebben wy, meer dan
eens ,- ons gevoel+ n `gemeld. Wy verheugen ons, dat
jongelingen van fmaak -, by aanhoudenleid, zich opgewekt lebben• gev^ïnclén orn- hun hoofdwerk en gewigtiger
bezigheden by wylen te verpoozen , door het vertaalen
van Verhandelingen ;H welke, hoewel niet van even be
langryken inhoud, Alen, egter, pene gewigtige ftrekking
hebben, 't by ter verl'iéhtinge van het Vertl:and , of ter
verbeteringe van, het _ Hart. Van de zes Verhandelingen ?
in dit Deel geplaatst, zuIIen wy de Opfchriften melden.
De eerlle is bene Verhandeling over de overeenkomst tet s.
fchen de uitgebreidheid en- de Beuring, gevolgd wordende
van eene tweede , loopende' over dc fllgemeenheid der
.Franfche Taaie, en eene derde_, over de leiaphyfica.
Thans volgen Benige Aanmerkingen over de Genoegens en
Yerdrietlykheden van het leven „, met elkander vergeleekerz
ten opzichte van hun getal, hunne meenigvuldz e verwisfelingen en de meenigte gunner foorten. De Vyfde is Bene
Jierhandeling over het grondbeginzel der fcl2oo)ie, . I unf/en; of antwoord op de Y. aag : welke is de oorzaak van
het vermaak , het welk de fchoone Iiu:afen en byzonder
de Di 'tkunst in ons verwekken. Met ,Bene Proeve ether
em/ceding onzer Zielier72ogef2s wordt, dit Deel beflooten.
Uit de tweede Verhandeling, die een réeks van byzonderheden en fraaije aanmerkingen bevat, in de ontleding
van welke wy evenwel den Schryver niet kunnen vol
zullen •wy, ginds en, elders , iets ter proeve opza--gen,
melen. Drie Vraagen fielt zich de Heer SCHWAB de
Hoogduitfche Opíteller deezer Verhandelinge , voor.
„ Welke oorzaaken ," vraagt by,, in de eerfte plaats,,
,, hebben de Franfche Taal de Algemeene Taal van Eu„ ropa doen worden ?" Ter beantwoordinge van deeze
Vraage, wyst hy, vooreerst, aan , de oorzaaken, welke
aan eenige Taaie Algemeenheid kunnen geeven. Deeze
zyn, een aanmerkelyk gewipt in het ftaatsgeflel het
doen vaat veroveringen, en het bezitten van Bene meer
raagt, aanzien en aangelegenheid. Eene al--derhivan
gemeene taal, intusïcben, was niet noodzaaklyk, voor dat
,
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de onderfcheidene Staaten van Europa met elkander Ver
aangingen ; en deeze aangelegenheid wierdt-bintesf
grooter, naar maate deeze Verbintenissen vermenigvuldig
Een onderzoek, langs welke trappen het . Politiek-den.
Syftema vats het hedendaagsch Europa zyne tegen
hoogte bereikt hebbe, wordt hierom een ge -wordige
onderwerp. Den gang der Gefchiedenisfen vol -wigt
ontwikkelt onze Schryver dit onderzoek, tot dat-gend,
by gevorderd zy aan het tydttip, in 't welk de Franfche
overmagt zich voornaamlyk kenbaar maakte. Dit tydftip
fielt hy in het begin der Zeventiende Eeuwe , wanneer
de politieke magt van Frankryk meer en meer vastheid:
kreeg, en by aanhoudendheid grooter wierdt. „ De we„ zenlyke grootheid van .Italien (fchryft hy) was met
„ het Romein the Keizerryk verdweenen, en de Hervor„ ming benam Romen zelfs die gemaakte grootheid, die
„ het te dier tyd nog vertoonde. Die van Spanje had
„ reeds haar toppunt bereikt , en was oogenfchynlyk aan
„ het daalera. Fraukryk daarentegen begon te ryzen, en
„ weldra zag men deszelfs invloed zich overal verfprei„ den. By den Westfaalfchen Vrede schreef het aan het
„ huis van Oostenryk, en de helft van Europa, de Wet„ ten voor. Onder de regeering van LODEWYK DEN XIV,
„ was het zoo geducht, dat alle de andere Mogendheden
genoodzaakt werden zich tegens het zelve te verbin„ den. Dan, na dat het over dezen had gezegepraald, ver„ toonde het zich by den Nymeegfchen Vrede op zynen
„ hoogoen trap van luister, en roem.
„ Zyne taal (gaat hy voort) volgde hetzelve langs
„ alle de trappen van zyne grootheid. Op het West„ faalsch Congres had zy reeds Benen beflisfenden voor„ rang boven hartre mededinb&ers. Maar op dat van
Nymegen was zy het middel van gemeenfchap tus„ fchen de afgevaardigden der onderfcheidene Mogendheden; de Memorien, die haare bel angens vereffenden, waren in deze taal opgefteld ; men bediende zich zelden
, van eene andere in haare byeenkomften en vergaderingen.
„ Dit <zegt SCHWAB) is het tydflip , waarop zy haarerg
„ beflendigen roem vestigde aan de Hoven van Europa,
„ in de groote en in de hefèhaafde Waereld."
Onze Schryver gaat voort in zyne redengeeving van
den algemeenen opgang der Franfche taaie. „ Geené_
„ legging, fchryft by, dan die van Frankryk , is zoo
„ gelukkig om Kaaren invloed en taal overal uit te brei„ den.
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den. Deszelfs grenzen raaken de aanmerklykfte landen
van dat gedeelte der aarde, dat wy bewoonen; en de
„ Zeeën, waardoor liet befpoeld wordt , openen hetzelve
„ den toegang tot de afgelegenife gewesten.
„ Het is het rykf}e len meest bevolkte land; en, zo
„ men de veroverde gewesten en aangrenzende landen,
„ daar het Fransch word gefproken, als Franfchen wil
aanmerken, is het, na de Hoogduitfche en Slavoniíèhe,
,, de talrykfte Natie van geheel Europa."
In den eigen aart der Franfche taaie zoekt vervolgens
SCHWAB eene reden van haaren algemeenen opgang. „ De
„ Franfche taal levert uit haaren aart zelfs erne reden.
„ op om zich bemind en boven cie anderen gezocht te
maaken. Haare wezenlyke natuur is de grootfte regel„ maatigheid , waar door zy gemaklyk kan worden ver„ ftaan. Wanneer wy ons op ecne vreemde taal toeleg„ gen , trekken de Bukken van welfpreekendheid en
„ dichtkunde het eerst onze aandacht. Dan hier veroor„ zaaleen het Spaansch en Italiaansch zeer veele moei=
„ lykheden door hunne maar weinig natuurlyke famen„ ftellingen en fioutheid van omzettingen : de Italiaan„ fchc Poëfie vooral door vryheden van allerlei foort, die
„ dezelve byna tot Bene byzondere , tot erne nieuwe',
„ taal maaken. By de Franfchen daarentegen vind men
weinig onderfcheid tusfchen de Poëfie en het Proza:
zo men PASCAL verftaat, zal men ook de Oden van
„ ROUSSEAU kunnen begrypen. Hunne Dichters bedie„ nen zich maar zeer fchaars van omzettingen, en het
gebruik derzelve is , naar maate de taal volkomener
is geworden, binnen zeer enge paalen beflooten ge„ weest."
Breedvoerig weidt vervolgens onze Schryver uit in
den lof der verfyninge, befchaafdheid , bevalligheid, err
al wat verder eene taal, of de Werken, in dezelve
gefchreeven, kan veraangenaamen, ter oplosfinge van het
meergemelde verfchynzel. Doch ons beftek gedoogt niet,
hem in dit alles te volgen.
Oen welke reden de Franfche verdiene de .1/gemeene
taal te wezen ?is eene tweede Vraag, door SCHWAB geopperd, en met het eenvoudig „ door de hoedanigheden
„ zelve, die haar tot het verkrygen van dezen voorrang
„ hebben geholpen ," beantwoord. „ Men hoort zom„ tyds zeggen (is zyn woord,) dat wy deze taal hebben'
„ aangenoomen, even als men de Modes der Franfchen
„ aan-
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,, 22nneemt. Dit is in zeker opzicht ook waar. Maar
„ waarom neemt gy deze modes aan, en maakt u tot in
de beuzelachtigíte dingen van Frgnkryk afhanglyk'2
„ wat is de reden, dat gy u op de wyze der Franfchen
„ kleedt, opfchikt, en uw huisraad naar dezelven inricht?
„ Is het niet, om dat gy 'er bevalligheid en (maak in
y vindt?"
Is het te denken , vraagt SCHWAB , in de derde
plaats , dat de Fran/che taal haaren voorrang zal behouden, en de Algemeene taal blyven? Niet dan by gisfing
meent by hier op te kunnen antwoorden , en door het
opperen van waarfchyniykheden ; en deze dunken hem
voor het ftandhoudend gezag der Franfche taaie te pleiten. „ Is het waarfchynlyk , vraagt hy,, dat de drie
oorzaaken (boven vermeld,) die de Franfche taal tot
„ dezen voorrang hebben verheven, zich ten haaren na
zullen omkeeren en faamenfpannen om haar van-,del
„ dezelvcn te berooven ?" Voor zulk cene omwenteling
vindt by ;eenti reden. Om dezelve te doen ftand grypen, zouden de gemelde oorzaaken zich moeten vereenigea
in eene andere taal, „ met een' hoogeren graad van raagt,
„ en met omftandigheden, die gefchikt waren om deze
„ taal te verbreiden , en die aan deze taal Bene bui„ tengewoone kracht byzetteden, die bekwaam was de
„ grootfte zwaarigiiedcn te boven te komen."
I= Ioogstgewigtige zwaarigheden verzetten zich daar tegen: deels, om dat de Franfche taal. „ de rechten van
eerfen overwinnaar en van de uitdruklyke of ingewikkelde goedkeuring der andere Natien geniet;" deels om
dat 'er zich geen uitzigt vertoont voor Benige der andere
meest gebruiklyke taalen van Europa, om immer zulk
eentin opgang te kunnen maaktin. Met opzigt tot de Fngelfche en de Hoogcluitfche taal, behalven de Franfche, de meest bekende in ons Waerelddeel , wordt
dit opzettelyk ontvouwd , door aanwyzing van de redenen, in den aart dier beide taalen voorhanden, om wel
haar de kans tot den .bedoelden opgang voor altoos-ke
afgefneeden fchynt te worden.
Het hoofdzaakelyk Bef/uit, welk onze Schryver, uit alle
zyne redeneeringen, afleidt, koomt hier op neder: „ Het
„ is buiten alle waarfchvnlykheid , dat de Hoogduitfche
„ of eenige andere taal de plaats der Franfche, in haare
hoedanigheid van de Algemeene te zyn, zal vertreden.
Dit
zou zulke vreetnda en met den tegenwoordigen
„
„ toe.

14

UITGELEEZE? E VERHAND.ELINGEY.

toetland der zaaken tlrydige omwentelingen vooronder•
„ flelIen, dat, alhoewel deze niet volflrekt onmooglyk zyn,
„ 'er echter niet een eenige wettige beweegreden om dit
„ te vermoeden vodrhanden is."
Met genoegen lazen wy de Verhandeling van MERuAN,
over de Metaphyfica. Gaarne wilden WY die ontleeden. Het
vooruitzigt van te groote uitvoerigheid doet ons onzen,
lust beteugelen; onze Leezers, met belofte van loon voor
hunne moeite, na deeze en de overige Verhandelingen
wyzende.
Huishoudkundige .Strikken. Behelzende eerie Verzameling
van allerhande IJ7aarneenzingen , Raadgeevingen, Ontdekkingen, Uitvindingen van 11erktuigen en Gereed/chappen , betreklyk tot verfchillende Konjien en Weten
Te Rotterdam, by C. van den Dries, 1796.-jchapen.
In gr. 8vo. 70 bl.

e Stukken, welke in dit klein Boekdeeltje voorkomen, zyn vooral tot den Land- en Veebouw betreklyk. Dezelve zyn meestal uit verfchillende
Franfehe Tydfchriften overgenomen en vertaald, en het
uitgeeven van zodanig eene Verzameling zou daadelyk
van veel nuttigheid kunnen zyn, en verdere aanmoediging verdienen, indien men met de vereischte kieschheid,
by het uitzoeken der Waarneemingen, te werk ging. —
Dat de Verzamelaar dezer Stukken dit altoos in het oog
zou hebben gehouden, kunnen wy niet getuigen, vermits
'er verfchillende onbeduidende, of min belangryke en zelfs
onwaarfchynlyke , berichten in voorkomen , die liever behoorden agterwege te zyn gelasten. Een Verhaal we
gens de wyze,waarop de Indiaanen de Slangen tarn maaken,
en op het geluid der Speeltuigen zelfs doen danfen, is
zeer kwalyk onder deze Huishoudkundige Stukken ge.plaatst. De geneeskundige Verhaalen en Waarneeminen zyn van geen beter flempel, dan die wel - eens achter
de Almanakken, of in Koksboeken, gevonden worden, en
fomtyds de duidlykile kenmerken van lompheid en leugen
draagen: zo als b. v. een zeer omslagtig geval, van een
Meisje, 't welk van een dertien -jaarige verlamming aan
de dyen en beenen , in den korten tyd van zeven dagen,
genezen werd, door het wryven . met een fineexzel van
on-
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ongezouten boter en wyn, of brandewyn; en meer andere
vaii dien aart.
Dat evenwel .niet alles, ,wat in deze Verzameling voor
komt, even onbeduidend of verwerplyk zy, kan uit het
volgend Stuk, wegens de.bewaaring van het Graan, die
in Poolen gebruiklyk is, overgenomen uit een gefchreevez
Reisbefchryvmg, genoegzaam blyken.
„ Het Poolfche kyk is de Koornfchuur van liet Nooren en gewisfelyk een van de vruchtbaarfte van Europa,
voornaanilyk in Graanen, en deszelfs bewooners zyn te,
Vens Landbouwers en Krygslieden. Hoewel het 'er ver
af zy ; dat zy den Landbouw zo wel zouden verftaan
als de Duitfchers en Engelfchen5 hebben zy echter deezc,
en geene gebruiken , welken een nieuwsgierig Reinier
niet moet veronachtzaamén , , en waarvan de eenvoudig
heid de grootfte deugd is. Van dien aart is de wys, op
welke zy hunne Graancn bewaaren , dat is te zegger}
die geenen, welken zy voor zich zelven. houden én tem
doezen opzichte maaken zy onderfcheid tusfchen Vrede
esa Oor.Yogstyd.
„ Wanneer het Vrede is, maaken zy eene foort van
ongedraaide koorden, of touwen van ftroo, waarvan , zy
tonnen maaken,, in welken zy hun Graan. doen. Die
touwen , die omtrent twee duimen niiddellyn hebben,
worden op deeze wyze vervaardigd. Men neemt een
handvol ítroo , van het lángfle en droogfle dat 'er te.
einden is, en wind 'er een touwtje zodanig om, dat het
ítroo deszelfs buigzaamheid niet verlieze. Naar niaat^
zulk een koord eene zekere lengte verkrygt, maakt men
'er gebruik . van. Zy rollen dezelven , , oni ze roiid te
krygen, even als waschkaarfen, én onderhouden , dëzelve4
in dia gefteldheid , door het aanéénnaaijen van do omgewondene touwtjes, als of men 'er een mat van ivaakezi
wilde. .t Is ligt te begrypen, dat men zorgen moet om
eene nieuwe handvol ftroo te neemen , eer de voorige
afgewerkt zy en dezelven zodanig inëcn te werken en
te vlechten, c t zy niet van elkanderen fcheideri. Dit is
niet moeilyk; men behoeft Hechts de' nïéuwr. ítrb li lren,
ie vlechten, wanneer men het voorgaande handvol op_ drie
vierden bewerkt heeft, en de touwtjes wat dichter om
te winden, ter plaatfe, waar de handvollen aan elk ande-.
ten gelast worden. De tonnen, welken men doorgaan,
vier Voet, hoog, op drie voet middelyn, maakt, afge^
*TT. 1796. No. zP
m.
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maakt zynde, vult men dezelven met Graan, het welk,
by droog weder, wel gewand is; men bedekt het met
een weinig ftroo, en legt 'er het dekzel op, het welk
men aan de boorden van den ton vastnaait.
„ In die tonnen , leert de ondervinding, dat het Graan
goed blyft, mits dezelven tegen den regen en de nattigheid beveiligd zyn. De verslindende bloedlooze diertjes
'vreezen den reuk van het ftroo, en zullen bezwaarlyk
het Graan aantasten, het welk in zulke tonnen béwaard
wordt.
Men gebruikt nog bovendien de voorzorg, om die
tonnen van tyd tot tyd om te rollen, ten einde daar
door het Graan te verplaatzen , waardoor men omtrent
het zelfde uitwerkzel heeft als dat van het verfehieten
met een fchop; en, wanneer men vermoed dat een
ton vochtig geworden is , giet men het Graan over in
een anderen , en , daar de Schuuren in dat Land alte.
maal van hout, en doorgaans niet zeer digt, zyn, bedekt
men de tonnen nog met ftroo.
„ Dit is het middel, waarvan dit Volk zich bedient,
in plaatfe van cie flooven en andere nieuwe uitvindingen, waarvan de kostbaarheid het gebruik niet aan iedereen vergunt , en die ook in Poolen niet uitvoerlyk
zyn zouden. De boeren befleeden dé winterdagen tot
het maaken van die tonnen , die lang duwren , en niet
veel van onderhoud kosten.
„ In Oorlogstyden, wanneer 'er weinige Steden zyn
waar de arme Landman zyne Graanen veiliglyk bergen
kan, maakt by een kuil in het bosch, belegt denzelven
met ftroo, giet 'er zyn Graan in, legt 'er wederom
ftroo, en_ vervolgens aarde, boven op. Door de vochtigheid komt 'er eene snort van korst rondom deezen
Graanhoop ; maar het binnentle blyft ga-áf.. By geval
heeft men zulke voorraad van Schuuren ontdekt , die
'er jaaren lang gelegen hadden, zonder dat- het Koorn
eenigzins bedorven ware, behalven dat gedeelte, wells
liet naaste by den grond lag."

Na-
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Natuur- en Zedekundige Befchouiving der Aarde en verre
haare Bevooneren. Gevolgd naar liet Hoogduitsch ven
J.F. ZQLf NEtt en T. S LANGE . VIIde Deel. Te Ca:;,pen, by J. A. de Chalniot, en te ldmfterdam, by M. de
Bruyn. In gr. 8vo. 338 bl.
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et ontvangen van het iaattle of het XIde Deel deczes Werks, het Registerftuk, herinnert ons kragtdaadig aan onze agterlykheid in de Berigtgeevingen van
't zelve, waar over wy reeds verfchooning verzogt heb
ben by de R.ecenfae van het Vde Deel ; ook beyverden
wy ons om welhaast het Vide te doen kennen (*) , en
zetten ons thans tot Berigtgeeving van het VIIde. Berigtgeeving, fchryf ik; want het geen wy te zeggen heb
meer van dien aart dan Bene Beoordeeling; dceze,-benis
heeft dit Werl^, van den aanvange af tot nu toe, geftadi g
gunftig mogen wegdraagen, en is dit Deel wederoma daartoe
ten vollen geregtigd.
't Zelve, op dat wy den Inhoud vermelden, bevat vier
AfdeelingeP, in liet Werk het XVIII tot het XXI Hoofatuk ingefloóten. Het eerfle deezer Hoofdífuk ken betre ft
het GEHEUGEN, en ftaat ilil op deeze vier Byzondelhcden : Allemeene bedenkingen wegens het Geheugen, en over
Wetten van het Geheude Zitplaats -van 't zelve
Regelen tQt verbetering en verflerking van het
gen
en de oplosing der Vraage, kan een goed
Geheugen
Geheugen wet een groot he.,(land gepaard gaan ?
Het tweede behandelt de VERBEELDINGSKRAGT — fehetst
de Eigettfchappen en IJ/erkingen der Verbeeldingskrat —
'Handei
gee ft de Vletten der Verbeeldinbskragt op
de Luiha
het Dichterlyk L erover liet Vernuft
de Geestdrift (Enthufiasmus) en Diveepery
mogen
de nuttigheid der Vcrceeldingskragt, .-- ingebeeld GeDroomen, Voergevoel, Zwaarnoegen en Misnoegen
Het derde voert teil
?noedigheid erg, Krankzinnigheid.
ten Opfchrift het 7jerfiand , en liet vierde de .13efe,nmirzg der Menfchen tot Gezelligheid.
Alle deeze zeer weetenswaardige en hoogstnutte onderwer .
;

-

(*) Zie onze ddg. Paderl. Letteroef. voor 1 795 ,bl. 753 en 3.0.
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overpen behandelen de Schryvers op den hun gewon.
nen trant ; en heeft de Nederduitfche Vertaaler,, gelyk
voorheen, bier en daar 'er eerie aantekening aan toega
voegti, en foms vry breede ontleend uit het hoogfchatbaar Werk, de LPysgeerige en Zedekundige Verhandelingen
an T. B ATTIE; een Sehryver wiens opgeklaarde denk
onderwerpen veelal een klaaren-beldnovripzg
dag verfpreiden. Gepast dunkt het ons, onze Leezers
te onderrigten van iets, 't geen de Schryvers in den aan
hunne Leezers onder 't oog brengen, als zeer ge -vang
om hun te verwittigen wat zy hier al wat zy niet,-fchikt
te wagten hebben.
„ Voor ik," dus Ieezen wy, by den áanvange, „ voor
ik tot eene nadere Befchouwing van het Geheugen overgaa , moet ik den Leezer - alvoorens verwittigen , dat ;
hoewel ik hem een tyd lang denk te onderhouden over
de onderfcheiden bekwaamheden der Ziele, myn voorneeneen egter geerizins is, om, nopens den aart van• ieder
Zielsvermogen, zulk eené volkomene uitlegging te geeven
als in de fchoolen der Wysbegeerte gefchiedt ; maar alleenlyk zodanige olni}andigf eden en ' waarneetnirigerí wc
geus dezelve aan te haaien ; welke aan allerlei Leezers
verílaanbaar kunnen voorgesteld worden. Het eertle naam
zou niet alleen een eigen afzonderlyk boekdeel Verei--lyk
fchen; maar ook aan de meeste Leezers even nutloos toefchynen, als over 't algemeen onverstaanbaar" zyn; maar
wie zal daar tegen eene aanwyzing en duidetyke kennis
der vruchtbaarie en belangrykfte deezer bekwaamheden
niet zeer noodzaaklyk achten ; naardien inimer's de Ziel
ons eigenlyk iK uitmaakt, en eene volfaagene onkunde
baarer cigenfchappen Bene weezenlyke gaaping in onzekundigheden zou overlaaten? Hierom zal ik, zo kort my
doetilyk is, telkens tragten aan te wyzen, welke nuttigbeid uit de kennis van eenig zielsverrilogen` onmiddelbaar
kan voortvloeijen, en , zonder in het veld der befpiegelingen om te dwaalen , de begrippen deswegens in zoo
verre ontleden, dat ieder opmerkzaam Leezer, fchoon by
ook geene gronden daar toe in de Wysbegeerte moge
gelegd hebben, zich nogthans' in de mooglykheid zeal be-'
vinden, om my overal te kunnen- volgen.
„ Naa deeze eens vooral gedaane verklaaring, zouden
geoefende Wysgeeren my onrecht aandoen, wanneer zy
iiy met gebrek van diepzinxirge' geleerdheid, en vait vol1e-
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ledigheid ten aanziene van deeze Verhandelingen, voor
bet hoofd wilden werpen. Het is toch geenzins myti
oogmerk om alles wat daar toe betrekking heeft naauwkeurig uit te pluizen; dewyl ' de Geleerde myn Onder
niet behoeft, zoo zouden alle diepzinnige redeneerin--vy^s
gen hier ter plaatze overtollig weezen , en tegen het my
'voorgefteldé oogmerk aandrnisfchen. Ik zal derhal+ven by de behandeling van myn onderwerp alles ver"
°myden , wat enkel. dient om ydele nieuwsgierigheid te
voldoen , en my hoofdzaaklyk tot dat geene bepaalen,
't welk gefchikt is om vermaak en leerzaame onderrigting op te leveren. Myn wenseh zal derhalven geheel
en al vervuld worden, wanneer ik slechts_ min - geoefende
Leezers op eene nuttige wyze onderrigten kan, "als voor
welken dit geheele Werk eigentlyk gefchreeven is."
Dat de Schryvers hierin hun woord geftand doen,
zouden wy met voorbeeld by voorbeeld kunnen bewyzen. Dan hebbe men deeze betuiging niet in dien zin
óp te vatten, als of men bier niets; dan algemeen bekende zaaken, op eene gewoone wyze behandeld, aantreft;
dit verschilt hemelsbreedte, en zou ons even ligt vallen niet een aantal bewyzen te ftaaven. Hoe veelti
Volksdwaalinggen en Vooroordeelen vindt men hier beilreeden ! Hoe veele Wanbegrippen van groote en ver
Mannen met kragt tegengegaan ! Wy kunnen-marde
ons tot geene optelling van dit ftaavende hukken inlaaten. Wy verkiezen liever, om iets uit dit Deel te ontleenen, alles af te fchryven wat wy van de Luim vermeld vinden, als Bene der kortf'ce Afdeelingen ; en een
fluk niet zelden verkeerd begreepen.
„ Door Luifin verftaat men de elgenaartige manier, op
welke een mensch getroffen wordt van zaaken en omítandigheden , voor zo verre iets ongemeens daar mede
vergezeld gaat. Th meeste menfchen ondervinden menigerlei afwisfelingen in derzelver gen;oedsgefteldheid ;
naardemaal hunne ílemming van ziel telkens , ingevolge
van dien toeftand, verandert, waar in zy hun zelven op
dat oogenblik bevinden; en wy drukken ons ten hunnen
opzichte aldus uit , dat zy zich in eene goede of in eerie
kwraade Luim bevinden. De grond hier voor ligt ten
deele in het gebrek• aan een vast karakter; het zy dat
het deezen menfchen, over 't algemeen , ontbreekt aan
vaste grondstellingen, of aan de vaardigheid- om zich aan
133
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dezelve te houden; en ook gedeeltlyk in de byzonder
gefteldheid hunner verbeelding (*).
„ Wy kunnen byna nooit, of ten minfzen maar voor
Benen. korten tyd, de eene of andere gewaarwording of
gedachte hebben, zonder dat zekere ten minften duistere
voorflellingen der verbeelding ' zich daar mede vermengen.
Deeze voorhellingen brengen te weeg, dat Bene zelfde
gewaarwording, of eene zelfde gedachte, nu eens deeze,
dan wederom eens andere, indruk op ons gemoed maakt.
Heeft iemand eenig verdriet gehad , en by bezit geen
lnachts genoeg over zichzelven , dan neemt het denkbeeld
van het onaangenaame , 't well- hem is aangedaan , dc
overhand, en befluurt alle zyne daaden , zoo lang dat
denkbeeld by hem huisvest. Een scherts van zyn vriend,
die hy, op andere tyden, met een vrolyke fchcrts zou
beantwoord hebben , zal thans niet alleen geen vrolyken
indruk op hem maaken, maar hem zelfs beledigen kunnen; aangezien, onder alle mogelyke uitleggingen van zoodanigen scherts, voorzeker die , welke met zyn tegen
Luim meest overeenkomflig is, eerst van allen-wordige
by hem opkomen, en zyne verbeelding op de leevendigfte
wyze treffen zal.
„ Wie. zich daar tegen in erne vrolyke Luim bevindt,
zal zich niet ligt beledigd achten. Al is het ook dat hem
in die gefteldheid iets onaangenaams bejegent, brengt nogthans zyne verbeelding hem :terfiond wat lustigs voor den
geest; en; gefchiedt zulks niet, dan zal zy ten minalen,
door veelerhande vrolyke beelden , dien onaangenaamen
in(*) Het fchynt my toe, dat de Luiui eigentlyk Kaaren oor
neemt uit de verfchillcnde Temperamenten, en daar uit-fprong
voortkomende Gemoed s - neigingen. Eenige Menfchen blyven
genoegzaam altoos in een zelfde Luim , en men heeft veele
moeite hen daar uit te brengen; andere daarentegen veranderen
zeer dikwils hunne Luim, waar toe de mint e onpasfelykheid ,
gemoedsbeweeging of toevallige otnf'andigheid, aanleiding geeft,
en dit gefchied zelfs by fommigen niet zelden zonder fchyn.
baare oirzaak, 't welk genoegzaam aanwyst, dat ook de Ver
Luim medewerken kan, en, in de daad, me--beldingto
dewerkt. Haar uitcverkzel is eene byzondere wyze van
iets te zeggen, of iets te doen, welke aan iemand byzonder
eigen is, en waar door zyne gefprekken , daaden. enz. zich
van die van alle andere menfchen zichtbaar onderfcheiden.

y.,r.
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indruk verzwakken, en meer of min uitwisfclien, welke
voor, eene korte poos by hem was opgekomen.. Ik heb
een man gekend, die deeze.. vrolyke L uin i by uitneemenheid bezat, en by alle roinftandigheden iets ontmoette,
waar mede hy zich vermaaken kon. Eens had men hem
zyne geldbeurs uit den zak gehaald, welks ver'ies voor
deezen man gcenzins van, weinig aanbelang was. Maar
toen by zulks gewaar wierd riep hy enkel uit: Nu is
de duivel los! daar heeft iemand myna zak fchoon geveegd ! .
en nu hield zyne verbeelding zich ook niet langer bezig
met het. denkbeeld van 't verlooren geld, maar 'hy helde
zichzelven voor, welke grappige vertooning het zou gegeeven hebben, indien by de hand des dicfs in zynen
zak betrapt hadt, hoe verlegen de zakkeroller als dan zou
geweest zyn-, hoe deeze wonderlyk zou opgekeeken, en
zich ..vvrontfchuldigd hebben, dat het enkel eene vergisflog was geweest. Dit alles flclde hy zich zoo leevendig
voor , en. maakte 'er zulk eene kluchtige beichryving
van, dat men zich niet anders kon verbeelden, of hy
veinsde alleenlyk als ware zyne beurs getoolen , teat
einde zync Vrienden met deeze koddige invallen te ver
-maken.
„ 'Er zyn menfchen, op welkeil alles , wat hun overkomt, eentin ongewoonen indruk maakt; by welken alle
derzelver denkbeelden eene eigenaartige richting neemen,
en die zich aangewend hebben, om 't. geen inwendig by
hun omgaat op eene aan hun byzonder eigen:; manier
aan den dag te leggen. Dit zyn de zodanigen aan welken
men by uitfdeekenheid Luira toefchryft. Wie denkt hier
niet aan den bekenden ST ERNE, die onder den naam van
YORK heeft gefchreeven ? Zyne . leevendige verbeelding
fchilderde hem ,by elke gelegenheid, de wadreld, niet zoodanig als by dezelve zag, maar zoo als by haar begeerde
te zien. Zy Relde de meest verwyderde voorwerpen naast
elkander, liet hem het contrast tusfchen dezelve als met
een enkelen .opflag van liet oog waarneemen , en vertoonde hem daar tegen ook ,gelykve)rmigheden , waar alles
verfcheidenheid fchcen te weezen. Het is volftrekt onmogelyk zich in zodanige Luim te brengen, indien men
haar van de natuur niet heeft verkreegen: by gevolg is
het ook niet niogelvk zodanig Schryver na te bootzen.
In een brein gelyk dat van YORIK zyn alle beelden , die
zich diepst in zyne verbeelding indrukken, alle grnndflellingen, die aan hem gemeenzaam worden, alle wendingen,
die
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die hy in zyne manier van uitdrukken neemt, naauwkeurig
voor elkander gepast ; naardien zy alle, als ongezogt, varl
zelve by hem opkomen, en het eigenaartige, waar door:
^y zich kenbaar maaken, uit maar ééne bron voortvloeit.
-iy >behoeft, onder verfcheide waarneemingen, die by
maakt, én onder vericheide gewaarwordingen, welke hy.
heeft, nimmer de zoodanigen uit te zoeken , die voor
zyno 'gemoedsgel}eldheid pasfan ; maar alles zet zich in
zyn brein van zelve ter plaatze waar het behoort. Hy
zoekt eene gedachte niet daar door fnaaks en lachverwekkende te maaken, dat by haar met zekere denkbeelden verbindt ; maar deèze gedachte verkrygt van zelve
die eigenfchap, doordien zy met geene mogelykheki in
Gene andere rei van denkbeelden past. Hierom is ook
deeze oirfpronglyke Luipa overal en ten allen tyde aan
zichzelve gelyk ; en een Autheur, aan Wien zy natuurlyk
eigen is, kan, op alles wat by fchryft, zyn eigenaartig
il:empel drukken. Het eenige, waar voor hy zich in, acht
te veemen heeft, is, de pen nimmer op te vatten, wanuèer by, door eenigerhande toeval, op eenen anderen dar,
zyn natuurlyken toon geftemd is.
7 9 Het is geheel anders by een nabootzer. Deeze is
erenondzaákt, ander de beelden, welke hem zyne verbeet.
dmgskragt aanbiedt, telkers de zodanige te veekiezen, die
3iëm bekwaam toetchynen op eenen vrolyken trant behanfield ie worden. Dewyl by niets zegt wat hy weezénlyk
pevóelt, zoo moet hy zich zelven geduurig vraagen, of
dat geen , wat by fchryven wil, zich by die gelegenheid
Wel laat gevoelen? Hier uit ontlaat een gebrek aan barmonie, welke zich aart ieder Leezer, by de' minfle opznéikzaamheid , verraadt. Dewyl de nabootzer , indien hy
gëer volftrekte ongerymdheden voortbrengen wil, ' telkens
niet zyne beoirdeelingskragt moet raadpleegen, Of -het geen
t Z op 't papier denkt te brengen wel niet den '.toon harmonieert, dien by eenmaal aangenomen heeft; zoo moet hy.
alle zyne denkbeelden tot zekere klaarheid ontleéden, crt
bet is juist die ontleding, welke zyne denkbeelden vatj
dat vuur' be ooft, die in liet origineel, enkel uit de zàmeny
dringing van befchouwelyke denkbeelden, en onontwiklselde gewaarwordingeh, ontfiraat.
-

-

'EGENWOORbIGE STAAT VAN DRENTHE,

as

De Tegenwoordige Staat der jlereenigde, derlattden, be.
helzende de Inléidirg der^efchryving van het .Land%l qpp .j)renthe. Met een Kaart en Plaaten. Te 1mllerdalti, Leyden, Dord cn Marlingen , by J, de Groot,
G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en. Blusfé en
V. van der Plaats. In gr. 8vo. 12o bl. behalves het
Register.

een volkomen genoegen nauren wy, by de Aankun,
diging van het Eerjle Stuk deezer Befchryving varj
Drenthe (*). Over het Tweede Stuk betoonden wy ons
nog min voldaan (t), en beflooten onze Aankundiging
;net de betuiging, waar toe de uitweidingen, van Drenth4
geheel vreemd , ons aanleiding gaven :,, Wat wy meer
„ van Drenthe te wagten hebben , of wat de Schryver,
, van dit Landfchap handelende, ons zal gelieven mede
„ te deelen, weeten wy niet, Maakt by dusdanige flan,
hangzels op liet geen 'er in bet Dieren- en Plantenryk
;, voorkomt, dan is het Werk bv lange na nog niet af.' g
Thans zien Wy ons 'uit die onzekerheid verlost, en van de
moeite om veel tot Drenthe geheel niet beI oorende t^
$eezen , als wy onze weetgraa;te ten opzigte van dat
Landfchap wilden voldoen, beveyd. Ons komt ter hand
de Inleiding, de Historie' en het Register, nevens de
Kaart en twee Plaaten, met de verzekering dat de Tegcn^voordige Staat van Drenthe compleet is. ,
De: Inleiding gaat over de .L'Vqurns- Qorfprong , Gelegen.
breid Grootte , Bevolking, Lands- en Lugtsgefteldheid ,
Rivieren, 1Vtiddelen van I3efaan, (fart en Zeden der In'woonderen va;z 'Land/chap. Veel reeds van de meeste
geezer aangeduide Il qp felzaaken trollen wy aan in het
Eerfis Stuk, en mag dus deeze Inleiding, die 5z bl, be haat, goeddeels als een fchets aangemerkt worden. Het
brokkelige ip de Befchryving dèezes Landfchaps ver<
raadt altins Bene niet wel bewerkte voorraad van Schryfftoffe; en kan de Leezer, die met het meer algemeen
opgegeevene in deeze Inleiding zich niet voldaan houdt,
ten aanziene van veele byzonderhedera, in 't vervolg, te
regL
(*) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1 794, bI. I rf.
O Vaderl Lettero;f. voor 1795. bl. ¢y.
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regt geraaken, des breeder melding, en ook, gelyk ivy
aanmerkten, veel vinden, wat. by in cane Befc/irv>irs^r
vct'a Drenthe, niet zoeken zou.
Met dit alles is dan ook dit Landfchap befchreeven,
en dient dit Werk, hoedanig het dan ook zyn moge,' tot
voltooiji g van deu Tegetau'oordïgen Staat der Vlereenigde
Nederrlatzden,
De Historic- déers Lenrlfchaps, hier voorkomende, is
de oude Gefchiedenis , en Ioopt tot den laare r 311.
De laatere Gefchiedenis wordt dus vgronderflèld in het
verdó?g"des Wérks ingeweeven te zyn, 't 'welk ook met
de 'daad plaats 'heeft ; doch 'er zeer verftrooid, en vry
gebrekkig, in voorkomt.
Van de vroegte Geschiedenis der rn;voonderen dcezes
Landfchaps valt, gelyk de Schryver te regt opmerkt,
weinig te zeg g en. Daar zy 'van ouds onder de Friezen gehoord hebben, endgen zy gerekend worden mede
deel aan dezelve te hebben gehad. Die in den Tegen.
waordigen Staat van Friesland reeds befchreeven zynde,
:fpreekt" de Schryver daarvan niet in 't byzonder.
Voorts duidt by aan, dat de Veranderingen, omtrent het
midden ,der derde Eeuwe, door' het verval der RoornJche
Mogenheid, in de zaaken der Germaánen voorgevallen,
-

en

daaruit

ontftaane vereenigiug van verfcheidene deezer

Over-Rhynfche Volken, onder den naam van. Franken,
de• Inwóonderen van dit Landfchap mede betroffen heb.
ben. „ Doch," voegt by 'er nevens, „ 't geen men daar
van in dc Gefèhiedenis der Ouden verhaald vindt, betreft te zeer het vereenigd lichaam dier Volken in 't gemeen, om eene byzondere toepasfing op dit Landfchap
toe te laaten: gelyk dit zelfde mede plaats vindt ten aan
Lotgevallen der Friezen en Neder-zienvarfchd
wier naamen hier eerlang mede te voorfchyyn-Saxers,
kwamen."
„ Alleen ," vervolgt de Schryver , „ mag men uit
de verhaalen van zommige Hifloriefchryvers, vergeleeken
met den aart en gelegenheid' onzer Landen, met eenige
waarfehynlykheíd afneemen, dat verfheide gewigtige ge
opgenoemde Volken, binnen of omtrent-beurtnisfd
de Grenzen van het tegenwoordig Drenthe, voorgevallen

zyn.

In de volgende tyden, wanneer de Franken, zich in
Ga/Zie gevcgtigd hebbende, van daar hunne wapenen naar
deeze Gewesten te rug wendede-n, ontmoet men even
wei•
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weinig zekerheid omtrent de byzondere Gefchiedenis van
dit Landfchap , en ik vind geene reden genoeg oni uit
onzen PICARDT, op liet Jaar 628, over te netmen, dat
naa dc overwinning, door den Frankifchen Ko
Zoon DAGOr3ERT I, op-nigCLOTARIUS,edszlf
de Saxers en Friezen behaald, van het overige Friesland
af`geichcurd, en aan het Ryk der Franlcn zou zyn gehegt
geworden. Ik vermoed derhalven liever, dat het daar
onder gebleeven zy; en dus ook, in de volgende tyden,
in het zelfde lot met de Friezen Nebbe moeten deden. —
En, op d^nzelfden grond, mag men ook niet reden aan
dat, by de verkondiging van liet Euangelie on--nem,
der de Friezen, welke zedert, onder de befcherming der
Frankifche Koningen, door verfcheide Zendelingen uit
Enel^;nd ondernomen is, dit Landfchap ook geenzins zy
vergeeten geworden."
Van dien td dan af begint de Drenthfche hier opgegeevene Historie, tot het bovengemelde jaar 1311. Tot
welke wy den Leezer liever wyzen, dan iets uit overfchryven : dewyl het nicest zamenhangt van Gefchi-

len en

Oorlogen

, tusfchen Bisfchoppen en

anderen ge -

voerd.

Yaderlandsehi Huisboek, of de Verklaaa-ingen e;? Beiofte^z
van den Stadhouder der hereenigde Nedcrlrsnle^z, ver
ge(eeken met zyne Dagden , meestal getrokken rilt echte
Stukken, en versykt met de Charalters de; voor; a=fle
Perfoonen, die in de Staatsgefchillen din byzonderjlen rol
ge/pee/cl hebben. Door een Genootfchap van Liefhebbers
der Uryheid. Eerfe Deel, 1793. Be/ia/ten het Foor
-berigt,
g33 bl. In gr. 8vo.
-

en vreemd verfchynzel in dc tegenwoordige Boekwereld ! Een ftapel van vyf Boekdeelen in ééns ,
E
en geen kleine; daar het miní}e ;;; bi. en het meeste

741 blz. telt ! Zonder naam van Schryver,, van Drukker, en van Plaats ! Met de agterwaards aande jaartekening 1793 ; daar men wel eens gewoon is voorwaarde -.
gaande Jaartekeningen te doen ! Verwonderingstckens by elk deezer byzonderheden zyn rechtmaatig.
Uit verwondering wil men gaarne tot kennis der waai heid komen. Voorredens zyn, als het Boeken betreft ,
hier niet zelden behulpzaam. Wy floegen liet Voorheri;''t
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rigt op , en niet geheel vrugtloos. Alle verlangde ontdekking, die wy ook niet te gemoete zagen, troffen wy
geenzins aan ; doch zo veel, dat wy ons gehouden agten des onzen Leezeren mededeeling te doen.
Naa een algemeene fchets van 's Lands zááken, en by
zonder van des Stadhouders Beloften, gegeeven te heb
ben, als mede van het Tydperk, waar op, ?, de reeds zo
-Volledige afhangelykheid der Regenten , door de onder,
'inge guarantie der zogenaamde Conflitíutie , als mede
door een gelyke guarantee van Engeland en Pruisfen i
bevestigd, en de Stadhouder, of die op zyn Naam
Tegeeren , in den volf}eri nadruk ál'verthogend geworden
is," heeft men, naar Voorberigtfchryvers a thmerking, nu,
zo ooit, volkomen rept „ om te onderzoeken, of by aaïi
zyne voorige' Betuigingen , Verklaaringen en Beloften voldaan heeft. Maar van dit Onderzoek is even zo min toot
dus verre iets in 't ' openbaar verfcheenen , als 'er ooit
voldaan is aan den wensch, dat dë Raat des gefchils
teens geregeld mogt worden opgègeeven."
In deezen f}and der dingen fielden de Leden van zeker Genootfchap deswegen elkander' eenige Vraagen be'•
trekkelyk tot deeze agterlykheid voor : en gaf dit aan
arbeid , over welken wy Ons, toen dezelve-leidngto
ons in handen kwam, zo zeer verwonderden.
De Voorberigtfchryver geeft nadere aaiiduidingen van
den aart deezes Genootfëhaps, „ als beftaande uit Lngezetenen uit verfchillende Randen , die hun hoogften roem
daar in Hellen, dat zy , als waare liefhebbers. des Vaderlands, en van éene betaamelyke gelykheid, elkanderen
in Bene maandlykfche byecnkomst ter bevordering van
waare Vryheid opwekken. Zy Oordeelden het, derhalvei
van hunnen pligt, om zodanig een ftuk, zo verre, hunne
weetenfchap en vermogens zich uitfrrekten,, ter handhaa
van de eer der mislukte poogingen tot herftel dor-ving
Vryheid, te vervaardigen." Zie daar den Oorfprong
deezes arbeids.
Wy worden verder onderrigt, hoe, naa dat de ftofl'e
daar toe , met ongelooflyk veel moéite en arbeid , door
elk der Genootfehapsleden was zamengebragt, zy de `vervaardi7ing van 't geheele Werk aan éénen. der Leden
aanbevolen hebben : en, naa de voliooijing, beflooten om
t zelve den Hoofdtytel te geeven van VADERLANDSCR
xuISBOEK. De reden van deeze Benaaming wordt iii
deezer voege opgegeeven : „ om dat hetzelve ten allen tyde
zal
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á;hI kunnen dienen om aan braave Huisvaders aanleiding
te geeven, ten einde hunne Kinderen een juist denkbeeld
te geeven, van den wanren oorfprong der Staatsverfchilten, en van de middelen, die daarin van wederzyde, ter
bereiking van geheel ftrydige,00gmerken, gebezigd zyn."
Ook vleijen zy. zich dat hetzelve aan jolige lieden
yabn meer gevorderde jaáren ier leezing en herleezing in
landen, zal kunnen gegeeverT worden.
Voldoende , reden gegeeveta- hebbende , waarom zy in
dit Werk , ter bekorting, het bybrengem van volledige
Staal ftukken, elders te vinden ; agterwege gelaaten hebben, vaart de Voi^rl^erigtfèhryver, in den naam des Geiiootfchaps fpreekende, dus voort: ,, Ons algemeen oog
dan om naar waarheid te , fchetzen , den grond van-merkis
de Staatsverfchillen; die tusfchen do, wederzydfche partyen hebben , plaats gehad, haarer beide bedoelingen, de
itiddelen , die zy elk van haartin kant hebben aangewend, het gebruik, 't welk de. heerfcfiende Party van haaren zegepraal gemaakt, en de wyze, waarop de onderdrukte. Party daarin zich gedraagen heefte
„ Wy willen niet hechts de eer van. het Nederlandsch
P triotis?7Jf s verdeedigen,- maar ook de zulken overtuigen,
die uiterlyk geene party in cie verfchillen fchynen genomen te hebbers : ja zelfs hun , die uit vooroordeel, en
onkunde„ zonder verkeerde' doeleinden, zich aan• de thans
heexfchende kabaal (men gedenkti oat het, Stuk in 1793
gefchreeven is) hebben overgegeeven. Ook zullen wy
de gebreken der Vaderlandlievende Party , daar het te
pas komt, niet ontvéinzen, en aan de andere niets meer
ren laste leggen, dan wy begrypen , dat zy verdient,
om dat het eerfte billyk en,het laatfle veragtlyk is.
Wy zullen zo veel mogelyk, de echte Hukken overal
aanwyzen, Waar op onze gezegden deunen•,, om dat wy
oordelen, dar dit, ons het minst kan blootfteIlen aan
Onze Leezers , die na
dwaalingerl. en berispingen.
-, verzoeken wy dat
een naauwkeu
rig vérflag verlangen
zy ons-. ten besten houden, indien wy de aangenaamheid
van eenen , historifchen flyl ., op verfcheidene plaatzen,
grootendeels. hebben opgeofferd , aan het gebruiken . van
de eige, fchoon zo veel mogelyk verkorte, uitdrukkinget der oorfpronglyke Staatsftukken; hebbende. wy bereepen , dat eene andere voorfleiling der gebeurtenis n, naar maate zy zich gemaklyker laat leezen , naar
die- zèif4e maate echter veel van de krat der oorfprong.
ly;

,
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Tyke uitdrukkingen doet verliezen , en minder gefchikt is
tot een bondig onderrigt der nakomelingfchap.
„ En , daar geene der veyheidlievcnde Gefchrifteri
meerder vervolging ondergaan hebben dan de Aanfpraak
aan het Volk van Nederland, en de Brief over de waccre
oorzaak van 's Lands ongeval, gevonden tawsfchenz Utrecht
en 4rersfoort, hebben wy niet ondienftig geoordeeld ,
om de voornaamffe trekken , tegen des Stadhouders beftier. daar in voorhanden , by gepaste gelegenheden te
wettigen; op dat het van achteren blyke, hoe gegrond
derzelver Schryvers over den toenmaaligen toeftand der
zaaken geredeneerd, en derzelver noodlottige gevolgen,
ging het zo voort, aangeweezen hebben.
„ Eindelyk hebben wy onze telkens opgewekte ver
zo veel doenlyk, getragt te bedwingen,-ontwardig,
om dat het telkens toegeeven aan welverdiende uitvloeifels tiener vertoornde pen de overtuiging zou kunnen
verhinderen van hun , die uit onkunde, of vooroordeel,
zyn medegefleept. Liever laaten wy het fcheUen
en raazen over aan de gehuurde Schryvers van de tegen
zich nog heden niet fchaamen om de over--party,die
wonnenen by alle gelegenheden te befchimpen en te ver
dus doende, toontin, dat onderdrukking,-fmaden,
haat, en wraakzugt, de groote prikkels zyn, die hun dryven, terwyl Bene goede zaak zulke fchandelyke middelen niet behoeft. Voor het overige hebben wy
flechts nog dit Bene aan onze Leezers te berigten , dat
wy, geduurende liet vervaardigen van verre het grootfte
gedeelte van dit Werk, niet hebbende kunnen voorzien,
dat een Oorlog tusfchen de Franfche Natie en den Stad
zo naby was, overal die naauwkeurige en opzet-houder
niet hebben kunnen maaken, tusfchen-telykvrgin
des Stadhouders gedrag in den Oorlog niet Engeland, en
in den tegenwoordigen Oorlog, welke elk kundig Leezer
van ons verwagten moest , indien wy thans eerst (men
herinnere zich weder het Jaar 1793) de pen opvatteden.
Dan, daar deeze laatfle Oorlog eerst begon toen
onze taak byna geheel was , afgeweeven, en het vooral te
veel tyd zou gekost hebben, om het ganfche eerfte Deel,
op nieuw, daar naar in te richten, vonden wy raad
om het verbaazend onderfcheid tusfchen des Stad -zamst
tegenwoordige manier van han-houderstnmalig
einde van dit Deel, in eenige voornaame-deln,opht
trekken aan te wyzen. En wy meenon des te eer -

der
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tier daar mede te kunnen volftaan , daar toch niemand
anders , als zulke lieden, die eene zigtbaare medewerking
met de oogmerken`. der Engelfcl en , in dien tyd , voor
geoorloofd en heilzaam hielden, thans zoude kunnen nalaaten, om by zichzelven zodanige treffende vergelykingen te inaak-en , waaruit de befchuldigingen van ver
Staats- en Stadsregeeringen , en van het beste-iched
gedeelte der Natie, tegen des Stadhouders beftuur in dien

tyd, ten overvloede, geregtvaardigd worden."

Zo uitvoerig oordeelden wy noodig te weezen om onzen Leezeren den Oorfprong, Aanleg, en wyze van Behandeling, in deeze Boekdeelen gehouden, te doen kennen.
ÀTu nog iets betaalders ten aanziene van het Ecrite Deel;
Want wy zullen elk derzelven , om_ dat ze het wel
verdienen , afzonderlyk behandelen.
Dit Eerfile -Deel bepaalt zich hoofdzaaklyk tot ontvouwine van het gedrag des Stadhouders en diens Aanhang
in een Enueljchen Oorlog, en wel inzonderheid diens
onbehoorely ien Invloed. Wy kunnen niet zeggen 'er iets
onbekends in gevonden te hebben ; doch de fchikking
om de gevallen zo te plaatzen dat ze het ilerkst affleeken , en de ir^vle'gting van Rukken uit anders verbodene,
en daar door niet in aller handen zynde, Schriften , zet
eene nieuwe gedaante aan bekende zaaken by, en maakt
dat men ze niet Bene vernieuwde aandagt leeze; ter voller
overtuiging, indien men deeze mot noodig hebben, om,
gelyk onze Vaderlandfche Hrzisboekfchryver zich uitdrukt,
t , met 's Lands ,5taaten vast te ftellen, dat 'er, in den Oor„ log met Engeland , eene ongehoorde werkloosheid en.
verkeerd beuer heeft plaats gehad; en dat de Stad„ houder met de zynen , als eeneg en alleen den geheelen
Oorlog naar zyn ontwerp gevoerd hebbende , dan ook
„ verantwoordelyk is voor alle deszelfs gevolgen."
Niet geheel en al ondertusfchen beflaat dit Eerfle Deet
uit de oude éri ècnigermaate afgewerkte . fchryfftoífe.
Het laatfle gedeelte van bl. 254 — 333 is van nieuwer
Hempel. 't Zelve naamlyk is ingerigt „ om Bene beknopte Vergelyking ate maaken tusfchen de opzettelyke Werk
verkeerd Beftuur van den Stadhouder in-losheidnt
den voorigen Engelfchesz Oorlog, en tusfchen de ongemeene Werkzaamlieid en Yver, welke men, van het begin
des Oórlogs met Frankryk af , vernomen heeft en nog
verneet t (wy moeten weder het jaartal, onder 't welk
dit Stuk in 't .licht komt, 1793, lherinnerel3.) Dan hoe
,
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groot bok het onderfeheid is tusfchen _zyn toenmalig ett
tegenwoordig Beftuur, 'er zal egter op nieuw uit blyken dat by zyn eens aangenomen Systhema tot bederf
van onze Zeemagt , en by gevolge tot verwaarloozing
;van onzen Koophandel ; en Overzeefche Bezittingen .3 ten
koeten van Bene grootere Landmagt hardnekkig heeft
aangekleefd , en zich zelven dus voor zoo verre vol
-maktisgelybvn."
Ten bewyze hiervan voert de Schryver, in de eerfles
plaats; aan; des Stadhouders en zyner Dienaaren verwaarloozing der Zeemagt en verf'terking der Landmagt , en.
toont met de ftukken , ;, dat de Stadhouder eene . ver
meer dan een derde der Landmagt heeft-snerdigva
'!eeten te bekomen ; waar toe niemand zyner Voorzaaten
ooit heeft kunnen geraaken ; dat - men niettegen(laande deeze ongehoorde vergrooting van de jaarlykfche
onkosten voor de Landmagt , het nutteloos Lichaan}
van .Guárdes du Corps daarenboven tot die kostbaarheid
heeft veeeten te brengen , dat deszelfs , Qnderhoud thans
Ïaarlyks beloopt op 93,189 Guldens." Uit dit alles leidt
de Schryver af, „ dat onze Republiek, by geene mogelykheid, Bene zo groote Landmat en send aanzienlyke Zeemagt, gelyktydig, in dienst kan houden, waar van de zekerheid uit ons volgend Vertoog maar al te klaar blyken zal."
Voorts bepaalt de Schryver zyne Verhandeling over,
het Onderfcheid tusfchen de voormaalige Werkloosheid
en verkeerd Beftuur, en de tegenwoordige Werkzaam
-heidnYvr,toz
punten:
„ i. Dat die Werkzaamheid een ieder allerzigtbaarst
is in het gebruik van het Scheepsvolk voor de inwendige
verdeediging tegen de Franfchen.
2. Dat .dezelve zich ook uitftrekt tot een ernftig gebruik dier Landmagt tegen die Natie„
3. Maar dat dezelve omtrent onze Overzeefche Bezittingen en Scheepvaart geen plaats heeft.
q:. Dat , niettegenftaande alle deeze poogingen , eene
bedorven Armee en verwaarloosde Marine zelfs niet tot
inwendigé verdeediging, van ons Grondgebied voldoende
zouden geweest zyn ; indien andere Mogenheden geene
niagtige Afwending tegen de .Franfchei gemaakt hadden."
Naa vermaan van niet ten oogmerk te hebben . oni
eene Befchryving van deezen Oorlog te geeven, voegt de
Sehryver 'er. nevens: „ Wy zyn overtuigd, dat,- hoewel
ác►
;

;
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„ de noodzaaklykheid, waar in wy ons bevinden , om
dit gedeelte van onze taak tot 't loopend jaar 1793 te
bepaalen, ons voorftel veel zal doen verliezen van die
kragt van overtuiging, waar mede wy 't zelve uit dex
loop der aanftaande gebeurtenisfen by vervolg zouden
hebben kunnen aanvullen ; het gezegde over 't geen
reeds gebeurd is evenwel aan ons oogmerk volmaakt
zal voldoen, zonder dat het toekomend beider des Oor-,
logs ons in eenigerlei opzigt zal kunnen logenftraffen."
De volvoering van deeze vier Hoofdzaaken fchetst ons
dit Krygsbedryf van Bene allerongunftigfte zyde voor
Oranje. Wy moeten, daar ons Berigt reeds meer dan
gewoone lengte bereikt heeft, ons wederhouden van Raa len by te brengen. Ten flot brengt de Schryver eenige
gevolgen te berde , en onder andere deeze , welke ten
hot van onze Aankundiging flrekt. „ Wy moeten onze
Leezers doen gadèflaan, dat deeze zelfde Oorlog, hoe
,., zeer gevoerd tegen Frankryk, altyd het voorwerp van
„ den doodlykften haat voor het Huis van Nasfau, en
onder• de banieren en bevelen van Engeland en Pruisfen, de twee fieunpylaaren van dat Huis, echter den
„ grond kan leggen tot den val van dat zelfde Huis, 't
„ geen zich nu verbeeldt alle gevaaren te boven te zyn!"
,,

De Geëxtendeerde Notulen , behelzende de Decreeten van
de Vergadering der Provi/ioneele Reprefentanten van
het Volk van .holland , zints XXVI Jan. XXVIII
Feb. MDCCXCV. Het Eerfle Jaar der Bataaffhe Ivryheid. Of alle de Handelingen van die 17erradering,
zoo voor de Provincie van Holland in 't byzonder, als
ter Vergadering van de Generaliteit, volgens de Origin ele Folio Stukken, welke voor de Leden van het Be.
fluur op de Drukke7y van den Lande wo rden gedrukt,
ten dienfile van allen, die in het Lands- of Stedenbejluur
zyn, of komen mogten, mitsgaders voor allen, die zaakera
by dezelve te verrichten hebben , als mede om naar de
Colonien van deezen Staat verzonden te worden, in dito
Formaat gedrukt. Ijle Deel, 2dé Stuk. Te Dordrecht, by
H. de Haas en Comp.- In gr. uvo. 336 bi. Behalverr.
het Register.

y het ontvangen van het Iele Deels Iile Stuk deezer.
Staatstlukken, hebben wy des een aanpryzend kprt
BcG
J.ETT. i796. NO. I.
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Berigt gegeeven, en tevens doen zien , dat de Uitgee.
vers, hue zeer zy, by hunne Landgenoten ,_ door derf
itftrek deezer dus beknopt en volledig zamengevoegde
Staatspapieren, door een ruim vertier, de verhoopte, en,
onzes oordeels, verdiende, aanmoediging, tot nog toe,
niet vonden, dezelve, met allen regt, verdienden (*).
Een Werk van deezen aart is over 't algemeen niet
gefchikt om met Uittrekzels , daar uit ontleend, onze
Letteroefeningen op te eieren. Dit zou ons bykans bewoogen. hebben, om het by die eerfte Aankundiging te
laaten berusten , of van de Voortzetting, zo dezelve,
door eene meerdere aanmoediging, plaats greep, niet een
kort woord melding te manken ; den voet lxoudende, op
welken wy niet andere Werken van ibbortgciyken aart al=
Loos te werk gingen. 1)an wy oordeelen het Werk belangryk genoeg om 'er breeder van te gewaagen, en uit
de Thee Stukken, die het E fe Deel uitinaakcn iets te
ontieenen tot 's Lands Gefchicdenisfe- beboorende. —
Keuze is hier bezwaarlyk. Doch wy twyfclen 'niet,
zommigen, misschien vecien, onzer Leezeren te zullen vol
wanneer wy ons bepaalen tot de opgave van-doen,
twee Stukken ; den Overtocht en de Reis des geweezenen Stadhouders, met Vrouwe en Gezin, na Enge/and
betreffende. Terwyl wy, uit een volgend Deel, wel iets
van cane andere natuur ter proeve zullen aanbieden.
Op den. 6 Feb. 1795. vinden Wy : „ 1)e Pra:fident
heeft ter Vergadering voorgedraagen om het Committé
„ van Algemeen Welzyn te qualificeeren , . om ten fpoc„ digihn de Schippers der Pinkc1i van Scheveningen, die
„ den gevluchten Stadhouder naar Enge/and gebragt heb„ ben, eis nu te rug gekomen z y•n, voor hun te ont'oie„ den , en een Proces Verbaal te hiaten opmaaken van het
„ geen hun op Zee is bejegend, en byzonder of door
,, Oorlogfchepen waren °econvoijeerd, en by hunne komst
„ in Engeland aldaar hebben ondervonden, en hunne
,,, te rug komst, ten einde de omflandigheden van de toe„ dracht van die Overtocht en Reis zodanige berigten
„ mogen worden ingenomen, als voor liet tegenwoordige
m
Geflacht dienilig zullen oordoelen te
,, en toekomende
,, behooren. '
liet vertlag, hier op uitgebragt den 2q. Feb., loopt op
dec;

-

() die onze Algew. z`aderi. ,Laat. i795, I Deel. blo 524.
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is

deezen zin : „ Het Committé van Algemeen Weizyn gaf,
ter voldoening aan het Decreet deezer Vergadering van
„ den 6 deezer, aan de Vergadering over, een Proces
Verbaal, in gevolge waarvan het zelve Committé de
Schippers der geretourneerde Pinken, die den_ gewee„ zenen Stadhouder naar Engeland hadden overgevoerd,
„ voor, twee hunner Leden , als Commisfarisfen , hadt
doen hooren, breeder hier naa volgende.
„ Den ig Feb. 175 compareerden voor ons Pieter
„ Roos Lz. en Herman For/len , als Coinmisfarisfcn ,
„ door onze Medeleden van het Committé van Algemeen
„ Weizyn in Holland in 's Gravenhage, by Decreet van
„ den 14 deezer, daar toe benoemd
„ De volgende Pinkfchippers, allen vaarende van en
„ woonende te Scheveningen, als
;

I. Cornelis Bal.
a. Bastiaar Pronk.
3. Cornelis Verhey.
4. Hendrik Perhey.
. Pieter den Meyer.
6. Gysbert Korvingh.
7. Cornelis lol.

8. Ary Ros.

9. Pieter de Graaff.
zo. Michiel den Heyer.
ii. Klaas Bank.
12. Pieter Groen, den Ouden.
13. Ary TJ7esterduyn.
14. Cornelis de ,longli,
r5. Simon Jol
16. Cornelis finrteveld.
17. f ochezn Beekhuyzen.
18. fan Roos.
19. Fulps Bal.
20. dry de Ruyter, en
2r. Cornelis Spaans.

„ En hebben alle dezelven door ons gehoord zynde verklaard:
„ Dat zy Lieden en Uillem Geele Kuyper, dewelke
niet is gebruikt geworden, zyn uitgeloot om den ge„ weezen Stadhouder, deszelfs Huisvrouw en Zoonen ,
„ met verfcheide andere Penboren en Gevolg , benevens
C2
„ ce„
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eene menigte van Goederen , naar Engeland over te
, voeren.
„ Dat de eerstgenoemde den z3 January laatstleden,
in gevolge Pas, daar toe van doenmaalige Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westfries„ land denzelfden dag verkreegen , naar Harwich heeft
overgevoerd M. van Maanen; geene Goederen, dan
„ alleen Reis - Equipage, by zich hebbende.
„ Dat de tweede den 15 Jan. laatstleden , op gelyk
„ Pasport , na Harwich heeft overgevoerd , J. du Gas/c,
als mede , . H. Lloud, met deszelts Huisvrouw en drie
Dometlicquen; C. P. Pis2etti, met deszelfs Huisvrouw;
„ Du Mcul'in , met drie onmondige Kinderen, en C. tlu
Bland, Cornet ; en dat alle die Perioonen, behalven
du Casfe, verfcheide Goederen by zich gehad en me•
„ degevoerd hebben.
„ Dat de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, I2, 13 en.
i4de, Zondag den r8 January 1795, 's middags omtrent
twaalf uuren, van Scheveningen vertrokken, en den vol,, genden dag te Jarmouth aangekomen zyn; dat aan
„ boord van den tienden geweest is de Huisvrouw van
„ den geweezen Stadhouder, en eenige hen onbekende
Perfoonen, en dat de overigen verfcheiden Perfoo„ nen , welke hen onbekend waren , en veele Kisten,,
Kasfen, Pakken en Goederen, aan boord gehad en over
gevoerd hebben.
Dat de z5 en i6 denzelven Zondag, 's namiddags tus„ fchen een en twee uuren, met verfcheide hun onbe
„ kende Perfoonen en Goederen van Scheveningen gezeild, en den volgenden dag te Harwich aangekomen zyn.
„ Dat de 17, i8 en rq 's nagts tusfchen opgemelden
Zondag en Maandag, den 19 Jan. 1795, ten half twaalf
uuren van Scheveningen vertrokken , en den 20 Jan.
i Íi95 des morgens te Harwvich binnen gekomen zyn;
„ dat zy Lieden insgelyks verfcheide Perfoonen en Goe„ deren overgevoerd hebben ; edoch dat alle dezelve
„ Perf)onen hen mede onbekend zyn ; behalven den ge„ weezen Stadhouder en zyne twee Zoonen , dat die
„ door den r8 zyn overgebragt geworden.
En dat de wo Maandag den 19, en de si Dings„ dag den 20 January 1795, beiden 's morgens ten vyf.
uuren , met eemge Perfbonen , welke zy niet gekend
hebben , en verfcheide Goederen , van Schevenir?ge,z
3) ge„
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gevaaretl, en ieder van hun 3 daags naa derzelver ver.
trek, te Harwich aangekomen zyn.
„ Dat de r8 aan ons heeft gezegd, dat, vóór zyn vers
trek van Schevening en, door den geweezen Stadhouder,
aan hem en twee Zee- Officieren, welke mede by hem aan
boord waren, zyn gedaan drie f chriftlyke Vraagen,
en dat die door hem en dezelve twee Zee- Officieren
eenpaarig zyn beantwoord, door een van de Officieren
, opgefchreeven, en door hun driën ondertekend gewor„ den; en dat dit dezelfde Vraagen en Antwoorden zyn,
„ waarvan aan ons Copie is ter hand geffeld , alzo wy,
na dat deeze Schipper ons den zaaklyken inhoud opgegeeven hadt, die Copie aan hem voorgeleezen hebben;
,; en by die Vraagen en Antwoorden, als woordelyk de„ zelve, welken aan hem gedaan en door hem gegeevert
„ zyn, erkend heeft (*).
,, Dat

,

(*) Ter noodige opheldering hiervan dienen de Staatsre.
lokale, Brieven en Bylaagen , betrekking hebbende cot het
Vertrek van WILLEN DEN V, die in het Werk voorhanden , 't
welk met den 26 Jan s aanvangt, niet voorkomen. Het Exo

tract uit het Register der Refolutien van de Foog Moge
tleeren Staaten Generaal der Yereenigde Nederlanden , Luns
dan 19 Jan. 1795, is van deezen inhoud:
„ De Heer Raadpenfionaris VAN DE sPIEOEL heeft aan haat
„ Hoog 1YIog. gecommuniceerd en geëxhibeerd eene Misfive
„ by hem ontvangen van zyne Hoogheid gefchreeven in de
,; Pink de Yohanna Bogenraad, voor het Strand van Scheve„ ningen, op gisteren den i8 deezer loopende Maand, hier
na volgende met de Bylaagen geinfereerd.

Wel Ed. Geflr. Heer!
„ Ik hebbe van den Heere VAN e GnurzrN vernomen he
Antwoord, dat van Parys ontvangen is. Ik hebbe, naa dat
,; zyn Wel Ed. Geftr , hier is geweest, met de Zeeofficieren
„ gefprooken , en den Stuurman van de Pink. Ik zendti U
„ Ed. Ge[tr, hier nevens derzelver Antwoorden. U Ed. Gear.
„ zal daar uit zien , dat men in geep haven komen kan dan
„ in Engeland, en geene Armiflice zynde, kan men van ml.•
„ niet vergen in Zee te dobberen , in afwagting van den uit.
, flag van de Commisfie van hun Ed. G. Mog. aát3 den Fran„ fchen Generaal , die , myna bedunkens , niet beletten zal
„ de aankomst der Fran/then in 'sHaage. Ik g aa dus na eetre

Ca
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„Dat by verder bemerkt heeft, dat deeze Vraagen en Ants
woorden zyn na den Wal gezonden, zonder dat by weet
aan wien dezelve zyn afgezonden, en dat, terwyl by nog
voor Schcveringen lag, twee Perfoonen, zo by meent Le,, den uit de Vergadering van de Staaten Generaal, by hem
„ aan boord zyn geweest, en den geweezen Stadhouder
„ gefprooken hebben , zonder dat by weet of gehoord
„ heeft waar in dat Gefprek heeft beftaan.
„ Dat alle de bovengemelde Schippers eenpaarig aan
„ ons hebben verklaard, dat hun op Zee niets hoe ge„ naamd is bejegend , dat niemand hunner door eenig
Oorlogfchip is geconvoyeerd geworden, dat zy Lieden
„ zo min op de uit- als op de terugreize eenig Schip
„ ontmoet of gezien hebben, als alleen drie of vier Vis„ fchersfchuiten.
„ Dat geene omfiandigheden hebben plaats gehad, als
„ alleen dat het fcheepbrengen der Goederen en Perfoonen
met de grootfte overhaasting en verwarring is gefchied;
en dat alle de overgevoerde Perfoonen, geduurende de
„ Reize, buiten Raat geweest zyn om als 't ware te fpree„ ken, door de angst en vrees, welke hun prangde, en
„ de ziekte die dezelve door de beweeging van het vaa„ ren hadden; en dien volgende, dat 'er geen gefprekken
„ gehouden, immers door hun geene gehoord zyn.
,. Dat zy Lieden te ,?armouth en Harwich niets vernoo„ men_ of ondervonden hebben, als alleen dat de Perfoo,, nen aldaar van boord gegaan, en hunne irigelaadene
„ Goe,,
„

„

Engelfche Haven en zal, zo doenlyk , my begeeven op
één van 's Lands Schepen, die ik vermeene dat te Plymout,':
moeten zyn.
„ Ik hoop U Ed. Getlr. van daar te fchryven, en te melden
waar of ik aangekomen zal zyn, en naar welke Provincie
ik my zal begeeven.
„ Ik vraag Excus over het Hechte Schrift, maar ik fchryf
leggende in de 1{ooy, en blyve wyders met agting
,

,

/Vel Ed. Geur. Heer!
U Ed. Gefir. D. W. Dienaar,
Was getekend
w.

PR. VAN ORANGE.

In de Pink de Yohanna Bogenraad, voor 't Strand van Sche•
z'eningen, den i8 jan. í795.
„

Ps.
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Goederen uitgelost, en verder na Engeland vervoerd
, zyn , en dat aan ieder van hun, door den Secretaris
„ BOEYNCK, zo te .Harwich als te 7ar°mouth, betaald zyn
„ geworden driehonderd en vyftig Guldens voor dc Reis, en
„ zy Lieden, de een voor de ander naa, de terug reis aan„ genomen hebben, en geene byzonderhedcn, van wat aart
„ of natuur die ook zouden mogen weezen, meerder te
„ weeten of te kunnen opgeeven."
Het verdere van dit ,Staatsbefluit, zo vleiende voor den
uitgeweken Stadhouder, en vol hoope op zyne Wederkomst, laaten wy agterwege, als niets tot de door ons uit
doende.
-gekiptbyzondrh
.. PS. Ik hoop, als de gelegenheid het toelaat, in eene der
„ Provincien , of in 's Haage , te reverteeren , en iets op
„ nieuws van den uitslag der op heden gezondene Commisfie
„ te verneemen.

Praag -pointen door zyne Door!. Hoogh. dien Hooggeb. Forse
en Heere , Prince van Orange. WILLEM DEN V, Erfiladhouder,
Cap item - Admiraal der Vereenigde Nederlanden , aan de O,.
, dergetekenden voorgejield, 's avonds den i8 Jan. 1 795.
„

„

Antwoord.
graag t.
„ Is 'er, op dit moment , moNeen; voIftrekt niet, de Wind
„ gelykheid om naar een der Ha. is Oost, en de Gaten zyn vol
venen van de Republiek te Ys; ook zyn de Pinken te zwak
om daar mede te waagen in de
,, gaan?
fchotzen te komen.
Vraag 2.

Antwoord.

Neen; het is met alle andere
„ Of is 'er mogelyk7ieid om
,, ergens anders dan in En. Havenen eveneens onmogelyk,
door het Ys; de Elve en de
, geland, te komen?
Weezer, ooit de Ooster- en Wester,
Eems, zyn zodanig met Ys bezet, dat de Havens, wan dezelve
gelegen, niet te genaaken zyn.
Antwoord.
Vraag 3.
De gelegenheid is thans goed;
„ Of liet raadzaam is, het
„ hier ten anker te houden, doch, zo de Wind can't Westen
„ en of daarin geen gevaaren loopt, zo als dikwyls met Spring
het geval is, en men kreeg ruw
„ te voorzien zyn?
weer, zou het ivel met gevaar
kunnen gepaard weezen, wan.
neer toen wederom moest landen; ook legt uien bloot voor
C4
At-
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Attaques, die deVyand zotiltuunen onderneemen , zo hy ook
met gewapende Pinken van 't
Strand kwam.
„ AEttim i8 Jan. in de Pink de Johanna Hegenraad, voor het
„ Selheveningfche Strand.
(Getekend)
J. 0. VAILLANT,

Capitein ter Zee.

(L. S.)
G. VAN HEIDEN ,

Luitenant ter Zee.

,,.}. Dit is het Merk , eigenhandig gefield door j. Roos, Stuur
In praafentie van my

-s,manopvwrfchePik.

(Getekend)
B. W. BENTINCK,

De Wykvergaderingen , Societeiten , Vaderlandfche Gezelfc, appen , enz. van den kant der Verlichting en Verbetering befch#uwd, door PACIFACu5. Te 4mflerdam, by M. de Bruyn ,
1795. In gr. 8vo. 39 bl.
e Opfteller van dit Stukje heeft ten oogmerke zynen mini
kundigen Broeder voor te lichten , om hem den aart
der Wykvergaderingen , en van andere VaderIandfche Gezel
thans zo veelvuldig , en allerwegen opgerigt , te-fchapen,
doen kennen; en hem, door eenen eenvoudigen en duidelykem
voordragt, den weg ter verkryging van behendig Maatfchappyelyk geluk aan te wyzen.
Bedenklykheden en Zwaarigheden, tegen deeze Gezelfchappen gemaakt, fchuifr hy ter zyde, en vangt terílond zyn tweeledig Onderwerp aan. 's Mans bedenkingen zyn eenvoudig,
goed,. leerzaam, onderrigtend voor' de meesten die deeze Gezelfchappen bywoonen; en , in zo verre 's Opllellers verklaarde
bedoeling is „ zyn minkundigen Broeder voor te lichten ,"
zal hy zyn wit getroffen, en iets bygebragt hebben 't geen
te zyner Onderwyzinge konne dienen; en dit Stukje, derhalven , met vrugt door de zodanigen kunnen geleezen worden.
's Mans Raadgeevingen firooken met zya op den Tytel aa ngenomen Naam BaciFicus.

D

,Prys-

R,RYSVERfANDELtN6E .

,Prysverkandelingen,be elzende de Verplichtingen van eenen braaven
Huisvader, en zulk eene Huismoeder, in 't gemeen burgerlyk
lee ven; als mede aanwyzing der oorzaaken van het weinig
Geluk iss veele Huisgezinnen. Uitgegeeven door de Maatfchappy:
Tot Nut van 't Algemeen. Te AmJterdam, by H. Keyzer,
C. de Vries en H, van 1Vlunfler, 1795. In 8vo. 584 kl.
e loflyke Maatfchappy, Tat Nut van 't 4lgemeen, levert
D
ons weder, in deeze Prysverbandelingen, twee Vertooger*
op, die dubbel der leezing waardig zyn, en van welken her
te wenfchen ware, dat zy niet flegts in 't algemeen gelees
Zen, maar ter betrachting gebragt werden.
De eerfle Verhandeling , die met een Gouden Eerpenning be.
Itroond is, werd geleverd door den Burger MARTINUS Bonzszo;
de tweede , de men den Zilveren Eerprys heeft toegeweezen, is van den burger I. VAN OUWERRERK DR VRIES.
De Burger BODisKO heeft zyne Verhandeling in twee HoofdRukken afgewerkt : in 't eerste befchouwt hy de Pligtet}
van eenen braaven Huisvader, en zulk eene Huismoeder, in 't
gemeen burgerlyk leeven , en toont de onderfcheiding aan der,
Pligten in 't algemeen, en in 't byzonder die van eenera Huis.
vader en Huismoeder. In dit Hoofdhuk gaat hy van
de Pligten van den Huisvader over to.c die van de Huismoef
der, en van daar daalt hy tot die van beiden in 't gemeen
burgerlyk leeven. In 't tweede Hoofduluk, geeft by de
porzaaken op, (ten getale van tien,) waar door, in zo veele
Huishoudingen , zo weinig geluk plaats heeft.
In de tweede Verhandeling word eerst een fchets
opgegeeven van eenen braaven Huisvader en zulk eene Huis
gemeen burgerlyk loeven , en hier in-moedr,in't
z) een algemeen denkbeeld gegeeven, wat het zegt: Vader en
Moeder genaamd te worden, zo op zich zelven , als in do
betrekking waarin het hier voorkomt. 2) Word een Hoofdpligt opgenoemd, welke tot een grondllag dienen moet, waar
op alle de andere pligten gebouwd zyn, en die tot een richtfnoer geheld word, waar naa dezelven geregeld moeten worden; en dit word kort ontwikkeld. 3) En eindelyk worden
de verpligtingen , die hier bedoeld worden, verklaard en afi
gefchetst. — Het tweede gedeelte deezer Veri andeling dient
ter aanwyzing der gemeene oorzaaken , waar door , in zo
veele hui houdingen , zo weinig geluk plaats heeft. -,- En
deeze vind de bchr•ver , i) in de verkeerde beginzelen tot
het Huwelyk, en 2) in de ongelukkige gevolgen van hetzelve, daar zelfs de beginzelen goed kunnen zyn.
Wy hebben deeze beide Verhandelingen met het grootst
genoegen geleezen; doch, daar over de meerder- of minderheid

van
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van beiden reeds beflegt is, zullen wy ons tot het,weegen valt

bet gewicht der eene of andere thans niet inlaaten, en ons
vergenoegen met te zeggen, dat ze beiden den Eereprys verdie.
sten. Mooglyk wint het de eene vara de andere in geleidelykheid
en populariteit; maar beiden heiben zy het doel uitmuntend
getroffen. In beide Verhandelingen komen . 't geen zeer natuur
dezelfde denkbeelden dikwils voor ; maar ze worden-lykis,
op byzondere wyzen ontwikkeld en aangedrongen. Beiden ech.
ter lichten — naast elkander gezet, de eene de andere toe, en de
Bene geeft wel iets op dat de andere mist, en dus word he
geheel volkomener.
Wy hebben alle rede, der Maatfchappy geluk te wenfclhen ,
dat zy, op deeze wyze, in (laat geteld word ter bereiking
van haar doel; en wenfchen, dat her braaf en. kundig gedeelte
des Menschdoms hoe langs hoe meer tot haar. oogmerk zal
medewerken , of dat minder goed denkenden. of onkundigen 'er
door zullen worden verbeterd of onderweezen;
;

Virginia, of de herflelde Yryheid. Treurfpel, in drie Bedryven. Niet
rertauld. In den h'rcage, by J. C. Leeuweffeyn , 179$. In 8vu.
op een verraderlyke wye dood van
ze, op het bevel en volgens beftelling van Arrlt;s
D
i ius , den dwinglandlchen tienman. met zyne medeflanders , die
L. SICCIt S DENTATUS,

CLAtr-

der Vryheid van het Roonlsch Gerneenehest baldaadiglyk den
voet op den nek gezet hadden , ontíielde de waare Vryheidsminnaars ICILILIs, VALER .'US, r.oRarIas, en anderen, dermaate,
dat zy maatregelen beraamden , en heflonten de vertrapte Vryheid weder te heríielien , of liever hun reeds daar toe genomen
befluit verkreeg daar door nieuwe kragt. Deeze moord komt
in het Toneelfluk voor als de eerfie aanleiding tot het herftel
der Vryheid; en de famenfpanning daar toe kreeg, kort daar na,
nieuw voedfel, door het . geweld aan de Edele Maagd VIEGIr ia gepleegd. De wellustige en woeste Tyran A. CLAUDIuS
had haar toevallig gezien, en was daarop in een ongeoorloofde
minnedrift jegens haar dermaate nnttlooken , dat by niet konde
of wilde rusten, voor dat hy zyne geile togten 6mtrent haar
bevredigd had: ter bereiking van dit (hood oogmerk beraamde
hy, met MARCUS CLAVDIUS , den deelgenoot zyner boosheden, dat deeze VIIWINIA , op de openbasre liraat, van de zyde
van hrare Voedller, die haar geleidde, geweldaadig zoude laaten wegrukken, onder voorwendzel, dat zy niet de Dogter
van VIRGINIUS , maar van een zyner Slavinnen, en dus zyn
eigendom , was, 't welk by aldus regt had weder te eifchen.
Iler Volk, op het gerugt van dit fchandelyk bedryf toe•
gefchooren zynde om de Edele Maagd te ontzetten , deed
'.us haar voor den rechserIbbael der Tienmannen brengen,
en,
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en, op denzelven gezeten, hoorde hy den eiseh van CLAUnIUS,
en de Verdeediging van P WMSTORIUS, den Oom van VIRGINIA,
en haarer verdere bloedverwanten , en wees de Maagd , uit
hoofde van de áfweezigineid van vIRGINIW s , haaren Vader, by
voorbaat, aan baáren gewaanden Meester toe; deeze toewy•
zing gemor onder het Volk veroorzaakende, en rciLrvs daar
op,toefchietende; 0111 VIRGINIA, die zyne verloofde bruid wast
te verlosfen , durfde AI>I>,us zyn oogmerk, voor dien tyd y
niet verder doorzetten ; en gaf haar dus , zynes ondanks, ter
bewaaring aan -MJMITORIUS , onder beding, dat VIRGINIUS zytr
zegt des anderen daags, in perfoon, moest komen beweeren:
Oiidertusfchen gaf de Tyran last VIRGINias gevangee te zetten,
om dus zyne komst te beletten; doch hierin werd hy voorgekomen door den Zoon van r UMITOR:tIS , en den Broeder
van ICILros , eá VIRGIrr.I.Fs kreeg verlof van den Bevelhebber,
om naar Rome te gaan, en verfcheen dus ten geftelden tyde ,
ter verfchrikking en fpyr van APP U5 , met zyn Dogter , op
de Markt ; doch , doof voor alles , wat van de zyde van viRGINIUS werd ingebragt . wees APPsus , onder voorwendzel, dat
^iy, als Voogd °:van CLAUD US , de Onechtheid van VIRGINI&
reeds lang geweeten had , haar - aan deuzelven toe. Vrxcra vs, door dit Vonnis vertwyff'eld, verzoekt zyne Dogter voor
't laatst te omhelzen , en drukt haar een flagtersmes in
het hart. Op dit yslyk fchouwfpel , ontftond 'er een hevig
oproer. en APrius was, na eenigen vergeef'fcheu tegeutlland,
-

genoodzaakt te vluchten. Zo verre loopt de draad der
Gefchiedenis , (voor zo veel het Toneel^i uk voorhanden betreft,) welke wy onzen Leezeren eenigzins breedvoerig wil
den voorleggen , om hen te doen zien , wat heerschzugt en
dwinglandye niet al onderneemen durven, welke doodelyke ge•
volgen daar uit kunnen voortkomen, en hoe zy eindelyk, tent
hoogtien top geflegen , haaren eigenen ondergang bewerken.
Wat nu de behandeling derzelve in dit Treurfpel betreft. de
Schryver,, die uit de Ondertekening van de Opdragt blykt te
zyn de Burger P. J. WINTE,I TROMe, heeft in dit Stuk het
weezenlyke der\ Gebeurtenis zeer wel bewaard, en, in de fcha'
keering der Toneelen en der Sanienfpraaken, de waarfchynlyk•
beid nergens uit het oog verlooren; de eenigfte weezenlyke
veranderingen, of liever afwykingen, van de waare Gebeurteeis, die wy aantreffen, zyn deeze; dat srccrus, die reeds een
onder Qe Wapenen oud geworden, en een met wonden getekende Grysaart was , hier voorkomt als een Jongeling , ten
minsten als de verloofde minnaar van I MITORIA, Dogter vau
den Oom van VIRGINIA, NU TILTORIUS, en dat sIGClus hier nuf
ten Toneele gevoeird word , oni aldaar, na de omhelzinggeu
van het gelief,1 voorwerp zyner Min, den laathen adern uit
te blaazen; daar het uit de Gefchiedenis zeker is, dat by in
de bergel gte van het Land der Sabynen, in welke hy, door
-

I

,
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zyne eigene benden, zo verraderlyk, werd omgebragt, met de
Lyken zyner befpringeren , die by in den jonglten nood ge.
geld had , gevonden is. Doch zulke afwykingen zyn gemeen, en worden, indien zy tot Verfraaijing en Verlevendiging
van het Stuk dienen, en met oordeel worden aangebragt, voor
fliet geheel ongeoorloofd gehouden, of als wezenlyke fouten
;langemerk.t; hoewel het altyd best is, die zo weinig te gebruiken als mooglyk is : en misfchien zou hier het oogmerk
even goed bereikt zyll , indien INUMITORIA als de Egtgenoote
en Weduwe ten Toneele gebragt was. Het verwonderde
qns , dat wy, op de Lyst der Vertooners , de Voed/ier van
VIRGINIA, en de Slaaf en Slavin, die echter geene onbeduidende
Perfonaadjen in dit Stuk zyn , niet vonden. Eindelyk, daar
dit Stuk eindigt met de aanhitzing tot wraak over de gemel.
de gruwelliukken , en niet met de wraakneeming zelve , of
den ondergang van den Tiran , en het wezenlyk hernellen der
yryheid zelve, komt het ons voor, dat de Titel, de herflelde
Yryheid , niet volkomen op hetzelve toepaslyk is , en dat
rnogelyk VIRGINIA alleen, of, zo 'er iets moest bygevoegd
worden , de Revolutie , of Op/land tat herhel der Dryheid ,
piet min voeglyk zou geveest zyn.
.fie Plarquize van Mazzini , Tooneelfpel, in vyf Bedryven. Onder
de Spreuk, per hree ad altiera. Te Leyien, by D. du Mor•
tier en Zoon, 1796. In 8vo, 143 bl.
e Auéteur van dit Toneelfpel noemt zich niet; doch bericht ons, in (Ie Voorrede, dat de flofTe daar toe ontleend
D
is uit den Bouwval, af de Gefchiedenis van de Marquize van

te vinden in 't Vierde Deel van het Magazyn van
Gefci iedenisfen , Romans en t'erhaalen ; waar van wy reeds
bericht aan onze Leezers gegeeven hebben (*). De Schryver
heeft hetzelfde doel als gemelde ttoman , naatnlyk aan te too.
reen de fchriklyke gevolgen der Ondeugd , en de zalige he.
looningen der Deugd , die, te midden der wreedite beproeving,
en het uithaan der onmenfchelykfle geweldenaryen, flandvastig
blyft. In dit Stuk is het gezegde verhaal vry wel gevolgd;
doch hetzelve heeft dit hoven het andere vooruit, dat, fchoon
'er al het romanesque niet geheel kon worden uitgelaaten ,
het fabelachtige , en tastbaar verdichte , zorgvuldig Vermyd
is. Het verdient de leezing zeer wél.
)nAllINI,

(') Algem. laded. Letteroef. voor 1795. bL 355.

AL C EMENE
VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
De Byvel vertaald , ommzfchreven en door lanmerkinget
opgehelderd. Elfde Deel. Te Utrecht en te Jim fterdam
by G. T. van Paddenburg en Zoon in J. Allan, 2 795:
In gr. 8vo. 614 bl.
Euangelium van 9ohannes en de .Handelingen der
HetApostelen,
ieder voorafgegaan van Bene Inleiding, be-

flaan den hoofdinhoud van het Elfde Deel des nuttigen
arbeids van den kundigen VAN VLOTEN. Dan volgen
nog: Algemeene Aanmerkingen op de Brieven der Apostelen; voorts: Proeve over het Karakter van Paulus; en emdelyk: de twee Brieven van Paulus aan de Thesfalonikers,
voorafgegaan van eene korte Inleiding. Aan het hoofd dier
Stukken voldoet VAN VLOTEN aan eene belofte, vroeger gedaan, raakende eerie Leesorde van de verrigtingen en lotgevallen van JEZUS;omtrent welke Leesorde hy, in de Voor
aanmerkt, dat hy, in het vervaardigen van dezel--red,
ve, niet in 't oog heeft gehouden eene bepaalde Tydorde
als zynde by van gedagten , dat eene zamenfchakeling
der gebeurtenisfeii, in de orde des tyds, in welke zy zyii
voorgevallen, voor eene onmogelyklaeid moet worden aan
waar van de reden moet gezogt worden in dé-gezin:
oorfpronklyke Verhaalen , welker Opfcellers , naar zyne
meening , niets minder dan zulk eerie tydrekenkundige
zamenhegtmng hebben in 't oog gehouden. Wy pryzett
den arbeid van VAN VLOTEN , aan het vervaardigen vair
deezen Tafel befteed. De zulken, die, zich omtrent alle
kleinigheden eener eigetblyk dus genoemde Harmonie of
Overeenftemming der Euangelisten niet bekommerende,
de verrigtingen van JEZUS, in de eigen Verhaalen der
Euangelisten, by manier van zamenvoeging, wenfchen te
leezen, zullen 'sMans arbeid in dank erkennen.
Op dit algemeene zullen wy nti een meer, byzonder very
flag laaten volgen. In de Inleiding tot het Euangelitim vari
JOHANNES, over dien Historiefchryver en deszelfs arbeid
loopende, onderzoekt vArt VLOTEN ; onder andererr,
welk
D
L E'r r, 1796. ivo. 2,
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welk 's Euangelisten oogmerk moge geweest zyn in het
fchryven van zyn Euangelie , daar 'er , ten gebruik der
Christenen , reeds drie dusdanige Opflellen voorhanden
waren? Waaromtrent by van meening is, dat één voornaam ooffexk zal geweest zyn, „ uit de oplosfing van
„ de bedenkingen der Farizeën tegen j sus, met de ei„ gen woorden des Heilands, nader te ontwikkelen ; welke hoedanigheid den Zoon van God, ftrydig met hunne
denkbeelden , meest toegekend word ; " niet enkel ,
€venwel, met een leerftellig inzigt, maar ook, „ op dat
zo elk Lezer de gevoelens en verklaringen van JESUS
;, CHRISTUS het zuiverífe zou kunnen verzamelen , en
„ tot verf erking van zyn geloof gebruiken." Behalyen dit algemeene , bedoelde JOHANNES, volgens VA14
VLOTEN, nog een byzonder, of liever een dubbel, oogmerk: de wederlegging der Íohanniten , naavolgers van
ohannes dGta Donder, welken zy honger dan CHRISTUS
fcliatteden; en voorts van de Cerinthiaanen, welke orderfcheid maakten. tusfchen JEZUS als mensch, en CHRISTUS
nis van een hooger natuur en oorfprong , maar die by
den doop van JEzus zich met hem ten naauwílen hadt
vereemgd. Voorts is VAN VLOTEN van meening, dat
de titel Gods Zoon, op JEZUS toegepast, by JOHANNES
niet is, he geen dezelve by de andere Euangelisten veel
al is; „ die (fehryft VAN VLOTEN) hieraan meer denkboel,, den hegten overeenkomflig het algemeen gevoelen der
menfchen, die voor hen het licht, het loeven is, maar
hier als eengin die van boven is, waar by bepaald hoort,
en in de betrekking leeft als de Zoon der Godheid.
Is het gemaaktheid, is liet een voorbedagt opzet, of wat
is het, 't geen onzen Schryver zich zo duister en ingewikkeld doet uitdrukken ? De zelfde ingewikkeldheid
beeft ons wyders nog meer geërgerd, daar VAN VLOTEN
over de eenheid, of eensheid, tusfchen den Vader en den
Zoon fpreekt; laatende by zyne Leezers naar zyne meening raaden, of deeze eenheid in een natuurlyken, letterlyl.en, dan in een overdragtelyken, zin moet verftaan
worden. Klaar en verftaanbaar is zyn volgend fchryven:
„ Het waarheidminnend gemoed befluit eerst , en trekt
dan gevolgen, als by de betekenis en kragt der ge-

„ zegden naar verband en oogmerk opgedolven heeft; en

by is ten uiterften op zyn hoede om hier geene nadere
„ onderfcheidingen mtedringen , die vrugten van latere
„ tyden en van twistgedingen zyn , waarin valsch ver„ nuft,
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nufr,, cti onreine driften geen geringen rol fpeelden."
Doch 't geen fï:raks hier op volgt, is wederom zo uister, dat wy onze onbekwaamheid moeten belyden ; om
's Mans waare meening te doorzien. Aan het einde der
Inleidinge ontmoeten wy iets over het begin des Euangeliums van JOHANNE S. 1 lier hoopten wy eenig licht
te fcheppen omtrent de vermaarde plaats: Vergeefs. Een
toeflel van geleerdheid , en eene ingewikkelde opgave
van uitleggingen, is al wat wy 'er aantreffen. Mislchien
zullen zommigen onzer Leezeren , fcherper ziende dan
wy, cenige opheldering ontleenen uit het flot, 't welk
aldus luidt: „ Nu zullen wy alles zanentrekkende dit
onderzoek eindigen, waarin my nog verfcheideii duis, terheden ovverblyven." (Voor ons heeft de Burger VAN
VL OTEN, in al zyn fchryven, hier toe betrekkelyk, riet
eene enkele duisterheid opgehelderd) ; ;, evenwel blyft
, dit zeker, dat de logos in den ttyl van JOHANNES zo
wel, als in de kundigheden der jooden en Wysgee; ren, niet een beginzel, wy zouden zeggen, een ver„ mogen der Godheid , maar een op zichzelven bestaande
„ is, in natuur niet onderièheiden, fchoon in den hoog„ ften graad overeenftemmend, en daarom één , en no gtans in werking onderlcheiden; eene werking, die zich
„ reeds deed opmerken na de fchepping der dingen
, waarin by werkdadig was naar het bef}ek, maar no
„ veel meer, toen by als het licht onder de menfchen
meer werkdadig wierd op hun vernuft, na dat by hun
„ anders bezield tad; in dit alles is niets het geen tien
met de nieuws}e Uitléggeren op het vernuft der God„ held toepasten kan; een wyze van verklaren vol van
„ gecstelooze fpelingen, die niet alleen koud zyn en bly„ ven, maar waar by geen mensch belang heeft, dan
die vermaak vind in Wysgeerige he.fpiegelingen en fpe„ lingen, terwyl de woorden zo verklaard, als JOHANNes
, de omtrekken in deze vyf verfcn geeft , ons jr sus
„ CHRISTUS nader leeren kennen, zo als by in dit Eu,, angelium getekend is, en door de Apostelen, nog
, veel meer uitgehaald te voc^rfchyn komt, als die gee„ tie, welke het oorfpronglyke leeven en licht is, voor
„ hun die in de doodelykfte en koudite donkerheid en
, gevoelloosheid verzonken zyit, dus kunnen wy
van : t overige begrip bekomen , hoe duidelyk hier
, werking onderfcl?eidlen blyven, terwyl de oveieenílem^, ming in de werking a Loos blyft, om dat die haren
-
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grondflag in eene afgetrokkene ondeelbare eetlreid
;, heeft." Moeite kostte het ons , deeze duistere redeneering over te fchryven. Inderdaad, met alle zyne taalgeleerdheid, voor welke wy alle íèhuldige hoogagtinm
voeden, verflaat voorzeker VAN VLOTEN de kunst niet,
om zyne gedagten duidelyk voor te draagen, In 't geheel ftraait eene gemaaktheid door, welke allen, die
duidelykheid beminnen, moet flooten.
Ongelyk meer klaarheids heerscht 'er in de Inleiding
tot de Handelingen der Apostelen, alwaar onze Schryver
eenige aanmerkingen voordraagt, zo aangaande het oog
dit Gefchrift van LUKAS, als over de Perfoo.-merkvan
iien, ter voortplantinge van den Christlyken Godsdienst te
werk gefteld; welke met vermaak zullen geleezen worden. In de Algemeen Aanmerkingen op de Brieven
tier Apostelen, fpreekt VAN VLOTEN onder anderen over
de titels ,- aan de Christenen gegeeven , van gcroepen:-n ,
uitverkorenen , en diergelyken 7 toonende derzelver oogmerk
en gebruik, hoewel wederom in bewoordingen ; welke
zomtyds na de waare meening doen raaden. Daarenboven vindt men 'er, 't geen ook by de meeste Uitleggers
wordt aangetroffen. De karakterfchets Van PAULUS
hoewel niet kwalyk getroffen, mag, egter voor overtollig worden gehouden, naa 't geen het meesterlyk penfèel
van NIEMEVER daar omtrent verrigt hadt. De Tydorde,
in welke, Volgens VAN VLOTEN, de Brieven van PAULUS
zyn gefchreeven , is de volgende. De twee Brieven
aan de T/Jesfielonikers , uit Corinthe gefchreven , zyn de
eerfte. Van daar voortgereisd na Efeze, fchreef by aan
de Galatiërs; terwyl hy, vervolgens, uit Macedonie, of
uit Galatie, zyne twee Brieven aan de Gemeente te
Corinthe fchreef; uit welke Stad hy, naa zyne komst in
dezelve, zynen uitvoerigen Brief aan de Christenen te
.home zondt. Uit zyn huis -arrest, in de $raks genoemde Stad, fchreef by de Brieven aan de Efe iërs, de
Kolosfers, de Fil ppiër , en aan FILEMON. De plaatzen,
uit welke de Eeríle Brief aan TiMOTHEU en die aan
Tears zyn gefchreeven , laat by onbepaald ; doch de
laatíle aan TIMOTHEUS wierdt, gewisfelyk, uit 's Apostels tweede gevangenis te Rome gefchreeven.
Nu gaan wy 't een en ander ter proeve voordraagerr.
De eerfile verfchaft ons de vermaarde plaats JOHAN. 1.
1 -4. De Vertaalitig daar van luidt aldus: „ Vs. r. In
het begin was het woord, en het woord was met Eie•
„ him,
;
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„ him, en het woord was Elohinz. Vs. r,. Dit was in het
begin by Elohim. Vs. 3. Alle dingen zyn door het„ zelve gemaakt, en zonder hetzelve is 'er geen enkel
íchepzel gemaakt. Vs. 4. In hetzelve was het leeven,
„ en het leeven was het licht der menfchen." Zie hier
de Omíchryvirng : „ i. Voor den aanvang van alles wat
„ buiten en door de Godheid beftaat, was 'er reeds de
logos, en die ílond reeds in de na4uwfe betrekking
„ tot de Godheid , niet als uitvloeizel, maar had cven
„ hetzelve beftaan als de Gadheid, 2. De logos was ge„ duurig werkdadig in dien zelven kring van werkzaam
uitgebreide gelukzaligheid , welke hy in den-„heidn
,, naauwtten omvang der Godheid genoot. 3. Niets be„ ftaat 'er in den ganfchen kring der gefehapanheid, dat
„ niet door zyn werkdadigen invloed baar beftáan verkre„ gen Nebbe , edoch welke verfcheidenheid van wezens
„ op nadere of verdere afstand van God men zich ook
mogen (moge) voorflellcn, geen is 'er op wiens aan.
„ wezig zyn by geen invloed had. 4. Al wat bezield is
,, in liet gefchapene , erkent hem als de bron van dat
werkdadig vermogen , en die zelve,, die het leeven in
zichzelven had, is ook de oorfprong van alle waarheid
„ voor den duisteren mensch." Verfchciden Aanmerkingen
maakt de Burger VAN VIMTEN op, deeze Verzen; doch
wy befpaaren ons de moeite der overfchryvinge, om dat
ze niets nieuws behelzen. Alleenlyk willen wy de Aan
-teknigopVs.4vreln:;agzotheidf
fpitsvindigheid zal dezelve bv zommigen niet veygefproken worden. „ Elk voelt hier (fchryft onze Uitlegger)
„ eene ítilzwygende fpeling op de verkeerde denkbeel,, den van JOHANNES leeftyd: het leeven was vrouwely k„
en de logos mannelyk; by had dus moeten zeggen, als
„ by in den frnaak van dien tyd gefroken had: het
woord was met het loeven vereenigd, maar nu is het:
„ in het zelve is of 'was het lee ven, en liet leeven is het
licht der menfchen ;. naar de denkbeelden van JOHAN9
„ NES 1}el ik dan geenzins, dat woord en licht fynony;ne.
„ zyn, maar wel dat woord woord is en blyft , al wa„ ren 'er goene. vernuften buiten liet zelve aanwezig l e„ weest , maar het word als liet licht bekend, zodra
„ 'er menfchen zyn ; dit licht, van buiten inkomende,
„ fchynt dan onbelemmerd, 'er is dus in zo verre geene
„ duisternis neer, — maar 'er is beletzel in den mensch
die verlicht word, hey laat het niet door, by is fleenzig
D;
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„ en niet glanzig, zouden wy zeggen, ongevoelig daarom,
,, en dat woord is het leevcn, en zo kan 't het licht der
menfchen worden."
De plaats, Hand. II. 6. vertaalt VAN VLOTEN. „ Op
dit 'geluid dan, fchoot eene menigte toe, en zy was
,, ontf}eld, toen elk hun hoorde in zyn eigen landstaal
fpreeken;" en heeft daarop de volgende Aanteekening:
„ Hoe zeer EtCHIORN zich beyvert in zyne 1?lgem. Bi„ bliothek III Th. pag. o. hier het wonderdadige uit„ tèkrygen , is de grond, waarop by bouwd , nogtans
waar en van gewicht; dat dc Jooden over godsdien„ ílige zaken zelden in andere taal dan in liet IIebreeuwsch
„ verkiezen te fpreken , dit was regtzinnigheid , in heil
„ door voorbeelden gelaafd. Ik beken dat xrrt„ minx, in zyn herld^z;lckling von der gffabe der Sprache,
„ my aan het wankelen gebragt heeft over de, vraag : of
„ men het woord antiere tonge;z wel van andere talen
, verftaan moet, dan wel van een nieuwe voordragt van
zaken ?
zyn bewys, ontleend van het Pinxtereest, het feest van de nieuwe wetgeving onder een
volk, 't welk nu een nieuw hart zo wel als nieuwe
geest zou bekomen, kan evenwel zo wel tegenwerl cu;
om zyn gevoelen te wederleggen , als het door hein
gebruikt wordt om het daaruit te bevestigen; meer zegt
^, het, dat . men tong zo wel kan nemen voor verfchei„ denheid van gedagten die men daarmede voortbrengt
s, als van onderfcheiden talen ; met warmine ingegeest fpre, ken, kan het zeer wel betekenen, maar dat Bene
nieuwe title ging van zaken door de Jooden zou gea , noemd worden in vreemde taal te fpreken is my verdagt, 1éhoon Jr SAin daar wel henen fchynt te hellen,
en de redenvoering van PETRUS die gedagte in den
eerften opslag beguntligt; doch behalven dat zeker voor
„ de nieuwe wetgeeving , die eenmaal over de geheele
waereld bekend zou gemaakt worden, de verfcheiden„ beid van talen een bewys en een middel tevens was ,
om den Geest in zyne gaven en werkingen meer alge,, meen bekend te maken, moeten wy daarenboven ge ^, loven dat PAULUS zeer wel wist wat Lr_TEAS hier mede
„ wilde zeggen: zy begeerden elk in hunne landstaal te
fprcken; als by tusfehen tongen en uitlegging der ton, gen onderfcheid gemaakt had, dan zeu zyne _ geheele
„, redenvoering donker geworden zyn. Dan schoon ons
hier veel donkers overblyft, en wy edelmoedig beken„ z:en
„
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„ nen moeten, dat de nuttigheid der gaven ons niet zeer
„ in het ooglopende is , willen wy liever hieromtrent
onze onkunde belyden , dan duidelyke woorden naar
„ eene aangenoomen veronderflelling te wringen."
Zie hier eene laatfte proeve van Vertaalinge, Omfchryvinge en Ophelderinge; zy betreft de les van PAULUS,
Thesf, IV. q.. VAN VLOTEN, die plaats vertaald heb.bende: „ dat elk uwer zich toelegge zyn vat zuiver en
eerbaar te bezitten," maakt deeze Omfchryving : „ Elk
legge zich daarop toe om de Vrouwe zyner keuze ,
„ waarop by prys {lelt , dan ook zo te genieten , dat
„ deze fland bevorderlyk is om de onderlinge zuiverheid
en die zorgvuldigheid, welke tot eere van den bezitter
verftrekt, te bevorderen." Zyne Omfchryving verdeedigt VAN VLOTEN met de volgende Aanteekening: „ De
„ Uitloggers zyn omtrent het woord vat hier oneens ,
„ het minst behaagt my de gedagte der meeste Uitlegfiers , een weinig in een nieuw licht gefteld door
„ KRAUSE , om 'er het lighaam door te verftaan ; ik
beken wel, dat de bedenkingen, welke men heeft te„ gen het gevoelen van KOPPEN, die 'er eene egte Vrouwe
„ door verftaat, op zichzelven in den Griek/dien ftyl
„ vreemd is, maar als men de woorden bezitten en eerti
„ ook hier krabt wil doen hebben, dan dunkt my zytt
wy verplicht 'er toe overtegaan , om te denken, dat
„ door de veye keuze des Mans de Vrouw dus oneigen
wordt genaamd. Zeer gewigtig is deze les, men
„ weet hoe zeer hier egtger_oten tegen kunnen zQndi„ gen ; van hoe veel belang deze leere is, heeft MI„ C lAeLIS voor den onwetenden vooral in zyne Aanmer„ kingen op het N. T. nadrukkelyk behandeld."
,Het Godsdienplig pluisgezin, in aangenaame en leerzaam.Gefprekken tot bevordering van Bybelkennis en Godvrugt, door S. VAN EMDfE, Predikant te IVageningen,
Lid van de Zeeuwfche Maatfchappy der Wetenfchappen, Gorrefpondeerend Lid van 't Haagsch Genoot/chap
tot Verdediging van den Christelyken Godsdienst, enz.
lIde Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1795.
in 8vo. 394 hl.
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1e, hebben w,y dit Deel geleezen. Onze aanpryzende
Oordeelvelling, raakende dc eerfee , mogen wy ook op:
deeze Gefprekkeri toepasfen. In zeven byeenkonitfen
ïvordt het gedeelte der Gz ewyde Gefchiedenisfe verhaald,
loopende van MOZES tot op de komst van CHRISTUS.'
liet achtfte Gefprek bevat eenige Aanmerkingen over de
Propheetetz en de Al opheetifche Scliriftein des Ouden Testa72ents, derzel»er Schryvers, Oogmerk en herdeeling. Ver
ecuige Uitlegkundige .flcmmerkingen , en Zedel eke-volgens
Lesten, daar uit voortvloeiende. Agter dit alles is ge
T ydrekenkuncie van de e7a ken , die in dit-voegdn
Tweede Deel voorkomen. Daar wy, in onze voorgaande
Aankondiging, van de wyze van behandelinge en uitvoeinge, een en ander haal hebben voorgelegd, zullen wy
gns hier bepaalen tot het laatfle Gefprek.
In de orde, in welke de Profeetifche Boeken in onze
Verzameling zyn geplaatst, geeft de Eerw. VAN EMPRE
een kort berigt van eiken Schryver afzonderlyk , ' loopende over den tyd, in welken by geleefd heeft, negens
het oogmerk en den hoofdzaalklyken inhoud van zyn
jchryven. Volgens den aart deezes Werks loopt dit
alles zeer kort en beknopt af; doch heeft , evenwel ,
dyne nuttigheid, voor de zodanigén, die aangaande' een
Voornaam gedeelte des 0. Verbonds eenige liundichnp
verlangen. Naa deeze ontvouwing, „ ik lees niet Baarn,
zegt 'een der Zain.enfpreekers , „ de Prophectifi he Boe
„ ken, om dat ilk 'er'zo weinig van begryp,"' en laat 'er
op volgen 2 „ zouden niet Benige regelen opgegeven kunnen worden, waardoor men als een feutel had tot eene
„ gemaklylçer verklaring der Propheétifche Boeken
Aan dit verzoek voldoet de Vader, door de opgave van
Benige algemeene regelen, tot beter verftai;d der aloude
Godfpraaken. Het hoofdzaaklyk beloop daar van biet.
*c vinden zal, vertrouwen wy , veeleis onzen Leezeren
piet onaangenaam weezen.
Voor alle dingen, 'fchrvft VAN EMDRE, is het noodig,
na te gaan, in welk Land, onder wat Volk, en in welken Tyd, ieder Profeet geleefd hebbe ; onderzoekende
daar nevens, 't zv uit den Bybel, of uit andere Schriften, de geteldhe d van het Volk, tot hetwelk de Godfpraak is ingérigt. Daar nevens paare men eenige kennis
gran de Aar`drykskunde des Bvbeis, of van de Landen,
in dc H. Schrift voorkomende. Vervolgens hebbende
doen opmerken , dat de Profesten dikmaals Voorfpellingert
-
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gen doen, andere Volken buiten de Jodiden, als de As
friers, Babylonicrs , Edomiten , Moabiten, enz. betref,
jende, laat hy 'er op volgen; „ Lommige Uitleggers hebben,
hier aan een verbloemden zin gedagt , en daar door
„ verftaan vyanden van Gods Kerk, onder 't N. T. de
q Antichrist, de Turkfche Keizer, of dergelyke. Doch
,, (zegt hy,) dit is eene zeer willekeurige uitlegging zon
grond. Het is een zeer goede regel in de uitleg--„der
,, kunde, dat men zo lang by de eigenlyke betekenis der
woorden blyven moet, als 'er geen volftrekte noodzaak
,, is, daar af te wyken. Deze is hier niet, want alle die.
„ Volkeren waren toen nog aanwezig. Als gy, (gaat
,, by voort) van .^loniten, Moabiten, enz. leest, denkt
„ dan nooit aan geestelyke Edomiten en Moabite^g , ZQ
„ als meal 't noemt, den Paus van Rome, of dergelyke;
maar denkt aan de natuurlyke nal^omelingen van ESMJ
— en van Mons." Dit bewys geeft aanleiding tot
ale vraage, of men dan niet een dubbelera zin, een eigen
een oncigenlyken, moge Rellen, en dat die-lvken
beide door den I'rofeet zyn bedoeld? ep vervolgens gelegenheid om, iets te zeggen over die befaamde wyze
an Sc'hriftverklaareri. „ Zulk een dubbelen zin (fchryft
„ VAN EITDRE) kunnen wy met regt verwerpen; dc zin
is of eigenlyk , of zinnebeeldig, Indien de Propheei , ten zinnebeeldig fpreeken, ' mogen wy niet denken, dat
, 'er een lettert'yken zin bedoeld zy, by voorbeeld als
„ wy lezen lef. LV. I3 voor een door , zal een dense„ boorpa opgaan, enz. fpreekt God by den Propheet zinne„ beeldig , en wy kennen aan geen eigenlyken denne„ boom denken. Zo is 't cok by tegenstelling, wanneer
„ 'er in geen verbloemden zin gefproken wordt. D,e zin
„ is altyd snaar een.' Als een anderen regel geeft vnuv
EMDRr op, dat men vooral den Profeetifchen ftyl moet
in aántnerkmg neemen, als dikwyls naar het dichterlvkë
zweemende, en, by liet zinnebeeldige, zeer verheven zynde. De volgende voorbeelden worden hier, ter ophelderinge , aangevoerd. „ DAVID op eene slis'hterlyke wys
,, zyn verlQsfng uit de hand van s4uL en zytler vyanden
,zullende befchryvep Pf. XVIII, melt van eene aardbeving, doet den gantfchen [de gantfche] lucht zwart
met Wolken betrekken ; fpreekt van een verfchriklyli
, onweer van donder en blikfem ; laat God op een Cherub vliegen , en op deze aarde komen , om hem uit
„ groote wateren op te trekken, enz. Dit alles is tlich„,terDS
'
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, terlyk, en zegt niet meer, als dat God zyn Verlosfer
„ is geweest van zyne vyanden. Zo doen oulc de Pro,, pheeten . EzECHIEI, melt van de Verlosfing der Joo„ Glen uit Babel, onder 't zinnebeeld van eene opflanding
„ Oer dooden, Ezech. XXXVII: 1-14. Als 'er van byzondere oordoelen op aarde gemeld wordt, gebruiken
zy zomtyds uitdrukkingen, ontleend van 't laatfte oordeel, gelyk , oël II: 30, 3I. Eene gelukkige Kerk„ ftaat op Aarde wordt afgefchetst met bewoordingen ,
ontleend van de hemelfche heerlykheid hier namaals,
,, 7ef. XLIX: io."
VAN ENDRE den onderwyzenden Vader hebbende doen
aanmerken, dat de Profeeten veel van den MESSIAS, van
zyn perfoon, komst in 't vleesch, geflagt, tyd en plaats
der geboorte, lyden, dood, opftanding en verheerlyking
íreeken, voert de Zoon hem daar op te genloete, wel
gehoord te hebben, °dat 'er verschil is onder de Uitleggels, welke Profetiën op CHRISTUS, en op de dagen
des N. T. moeten thuis gebragt worden ; 't welk den
Vader doet verklaaren, dat zommigen te veele, anderen
te .weinige, Profetiën daar op toepasfen. „ Men moet,
„ zegt hy, hier den middelweg houdén. 'Er zyn, is
zyne meening, genoegzame Godfpraken in 't 0. T.
„ die op CHRISTUS en zyne weldaden zien; maar zom„ enige Uitleggers maken in verfcheiden rlaatfen eene
„ verkeerde toepasfing." Op de vraag, of de Profeeren alles hebben befchreven, wat zy gepredikt en voorzegd hebben? ontmoeten wy hier het volgende berigt:.
., 1)it is niet waarfchynlyk, zo min, zegt VAN EMD.RE',
„ als de Euanrelisten alles befchreven hebben, wat JE„ sus geleerd en verrigt heeft,' gelyk JOHANNES zegt in
zyn Erlang. IloofdJl. XXI: 25. zo hebben de Prophee„ ten alles niet te boek gefield, en ons nagelaten , wat
„ zy oudtyds tot het Volk fpraken. Veele van die on
befchreven Prophetien waren in Tr:sus tyd by overlevering onder de Joden bekend. Wanneer dan in 't N.
T. eene voorzegging der Propheeten voorkomt, die wy
„ niet duidelyk vinden in 't 0. T. dan moet ons dit niet
„ verwonderen, noch den toevlugt, doen nemen tot gedrongen uitleggingen, maar wy moeten denken, dit is eene
aanhaling van eene onbefchreven prnphetie. By voor„ beeld, toen de ouders van JESUS niet Hem naar Araza„ reth vertrokken om te woonen , zo zegt MATTHE US
„ Hoo£dír. 1I: 23. op dat vervuld zoude 'orden, dat door
t
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„ de Propheeten voorfpeld is, dat by Nazarener zal ge.
/.Meten lidorden. Dat de Mesfias een . Nazarener zou heeten, vinden wy niet in de Schriften der Propheeten,
„ dus was zulks wel voorzegd, doch niet in de Heilige
Schriften aangetekent. Dat dit by de Schryvers van
't N. T. meermaal in gebruik was, om onbefchreven
gezegdens aan te halen , blykt allerklaarst uit ver,, fcheidene plaatfen des N. T. Zo zegt Paulus Hand.
XX: ;5. dat de Ephefters moesten gedenken aan de woor„ den des Heeren JEsus, dat Hy gezegd heeft, 't is zaligcr te geven dan te ontvangen. Deze woorden des
„ Heilands vinden wy by geene der Euangelisten aan
Zo haalt de Apostel Judas Bene Prophetic-„getknd.
„ van Enoch aan, die wy nergens by Mofes, noch eiders in 't 0. T. vinden."
Aangaande de aanhaalingen uit het 0. in het N. T.
zullen wy nog het volgende mededeelen. „ Er zyn Uit„ leggers geweest, en nog, fchryft VAN EMD1tE, die den„ ken, dat, wanneer 'er in 't N. T. gezegd wordt: toen
„ is vervuld geworden, 't geen gefproken is, enz. 'er ge„ doeld wordt op zulke Godfpraken des O. T., waarin
„ den (cie) Perfoon des Heilands, of die zaak, welke
„ toen voorviel, regtftrèeks bedoeld is; doch (voegt by
„ 'er nevens) dan krygen wy zulke uitleggingen der oude
Proplletien , die aan een oordeelkundigen ongereimd
(ongeremd) voorkomen. Laat ik dit met een ige voor„ beelden ophelderen : MATTHEUS , verhaald hebbende,
„ hoe TESUS met zyne Ouders moest blyven in Eg; pte
„ tot den dood van HERODES, zegt Hoofdit. II: id, op
„ dat vervuld zo ode worden 't geen van den Heer ge/pra„ ken is door den Propheet, zeggende: uit Egypte heb ik
„ myn Zoon geroepen. Deze woorden vinden wy Ïlof.
„ XI: i, doch niemand, welke die plaats by HOS1 AS leest,
„ kan ooit denken, dat daar van MESSIAS wordt gefpro„ ken, allerduidelykst wordt daar 't Volk Israëls be,, doeld, 't welk door God, Exod. IV: 2, en _i, genoemd
„ wordt mnyra Zoon; ook blykt 't uit Hof. XI: a, dat
„ 'er Israël door dien Zoon bedoeld wordt, om dat 'er
„ van deszelfs afgodery gefproken wordt. Hoe ongereimd
„ (ongerymd), vraagt VAN EMDBE, is 't nu te denken,
„ at HOSEAS gedacht heeft aan den MESSIAS ?" De vermaarde plaats, ,Naah. II: 16. wordt vervolgens, tot hetzelfde oogmerk , aangevoerd. De Leerling, hoewel in
cleeze uitlegging berustende, betuigt, nogt ins, zyne verwoIi
-
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wc4ndering, hoe MATTHEUS , die zekerlyk de aangehaalde plaatzen uit het 0. V. zeer wel zal vernaai
lebben, dezelve, nogthans, op geheel andere gebeurtenisfen konde toepasten , en zeggen: toen is vervuld gewoorden, 't geen gefpr, okers is, enz. ,(, Zeer wel," laat vAr
EMDRE hierop den Vader antwoorden, „ kon MATTHEUS
,,, dit doen. Men heeft vervuilingen wegens opzettelyke
Voorzeggingen des 0. T.; men heeft oak vervullingen
wegens zekere overeenkomst, zo dat men eene toepas
frog van de eene gebeurtenis op de andere maakt; b. v.
wanneer de Heer de Inwooners van ons Vaderland
wegens de zonde zwaarlyk tuchtigt, doch echter no
,, eenige inmengzelen van zegeningen geeft , dan mogen
„ wy zeggen, nu wordt aan ons vervuld, Kiaagl. III: a2,
,, Het zyn de goedertierendheden des Heeren, dat ivy niet
, vernield zyn, dat zyne barmhartigheden geen einde hebben. Schoon nu deeze toepasf ng zeer gegrond is, nog„ thans is zeker, dat _IEREMIAS niet aan Neêrlands Volk,
„ maar aan zyn eigen Natie, heeft gedacht: de vervulling
onder ons is dan alleen wegens overeenkomst." Evenens verklaart VAN EMDRE he zeggen van JUDAS, vs,,
i.. Van deze 'heeft ook Enoch de zevende van tfdam ge-.
propheteerd, enz. „ Wie kan denken , vraagt by , dat
„ EtvocH niet zyne zondige tydgenooten, maar menfchen,
die meer dan drieduizend jaaren laater zouden leven, in
„ den tyd van JUDAS in 't oog gehad hebbe ? Willen
„ wy eetre billyke uitlegging van des Apostels woorden
geven , dan moet men 't dus verklaren , dat 't zyne meening was , dat ENOCH tot zoortgelyke on„ deugende menfchen fprak , als 'er thands onder de
„ Christenen zich bevonden , welke Juf,AS in zyn brief
bedoelt."
Uit de aangevoerde thaalen blykt genoegzaam, dat de
Ferw. VAN EMDRE onder de. Oordeelkundige Schriftverklaarders geene onaanzienlyke plaats bekleedt; en dat alzo
Fyn Gefchrift van allen , die na redelyke Godsdienst.
kennis ftreeven, mt vrat en voordeel zal kunnen ge.
Zeezen worden.
-
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Leven en Character van ALLARD HULSHOFF, voorgef^e'd
door WILLEM DE vos. Te AnnJlerdan , by L. van
Hulst en G. Warnars, 179. In gr. 8vo. 87 bl.

eersen
ls Wysgeer en als Leeraar , hadt
naam verworven, waar door hy ; boven veelen zyA
ner Amptsbroederen, niet weinig uitmuntte. Allen, die
HULSHOFF

's Mans Amptgenoot, WILLEM DE vos, kennen, zullen
deezen de hoedanigheid niet betwisten van de beste bevoegdheid, om waare verdienfte op prys te kunnen 1chatten. Van hier, dat e eer de Lykrede wierdt uitgeljaroken,
veelen hun genoegen betuigden over de keuze van eenen
Redenaar, zo goed als iemand tegen de moeilyke taak
epgewasfen. Heeft DE vos beantwoord aan de verwagting? Indien de daadlyke uitwerking, by den voordragt,
een juiste maatftok der waardye van een Opt el zy;
moet die Vraag toeftemmende beantwoord worden. Is ons
berigt naar waarheid , dan was de talryk opgekoomene
menigte geheel gehoor, en betuigden de kundigflen hun
genoegen over de uitvoering. 'Er was 'er, in de daad,
en dit zelfde zal ook-, veelligt, naa de uitgave; het geval
zyn, die over den Vorm van het Opstel vielen, als af.
wykende van de gewoone manier van lierkelyke Redevoeringen; onder welke, nogthans, dit Gefchrift nioet
gerangfchikt worden, zo als, onder andere, blykt uit den
Schriftuurtext, aan het hoofd geplaatst , gelyk ook uit
Vooraffpraak en Gebeden. Anderen, egter, en met deezen
kunnen wy ons wel vereenigen, zyn van oordeel, dat,
daar de trant der Kerkelyke Redevoeringen, in 't alge
meen, zints eenigen tyd, merkelyk van den voormaals
gebruiklyken is afgeweeken , het dus ook den Eerw.
DE vos veytiondt, zodanig eene manier van uitvoeringe
te kiezen, als hy meest gefchikt oordeelde ter behandelinge van zyn vrugtbaar onderwerp. Het gebruik is hier
geen verbindende regelmaat. Waarheid en getrouwheid
in een Opflel, waar in het te doen is om het Karakter
eens afgeftorvenen te fchetzen, moet vooral dè waarde
daar van beflisfen. Zo niet willekeurig , althans niet der,

;

wyze

aan een vasten regel gebonden,

zyn de byfieraa-

den, dat men niet, naar gelange van het voorgestelde plan,
daar van zou vermogen af te wyken. Of de Lykredenaar der waarheid hulde gedaan hebbe, zal ook niemand
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mand durven in twyfel trekken, zonder een onverdiender
blaam te werpen on 's Mans Karakter, 't welk, voor zo veel
wy weeten, alommc voor onbcrispeiyk, en zynen gewyden
post waardig, bekend flaat. Veelligt kan hy, ginds en
elders, de kleuren van zyn tafereel wat ílerk hebben aanGezet. Maar ook dit kunnen wy hem vergeeven , ge
aan de eene zyde , gelyk wy hier verne--lagti,
men , aan dc naauwc betrekking , welke drie-en-dertig
jaaren lang tusfclzen HLLSHoFF en DE vos, als Amptgenooten, heeft plaats gehad, welke hen, over en weder, dierbaar aan elkander kan gemaakt hebben; en,
aan de andere zyde, aan de veelvuldige voortrelfelykheden, van meer dan é^ne Poort, welke de onbetwist
eigendom des Overledenen geweest waren. In-bare
de hoogagting des Redenaars voor wylen zynen Amptgcnoot moet, misfchien, ook de reden gezogt worden van
het flaauw bèrigt aangaande HULSHOFF's veranderde denk
welke hem begrippen-wvz:inyelatf sjrn,
deedt voeden als grondwaarheden van den Christlyken
Godsdienst, welke hv, in vroegeren leeftyd, zo niet geheel
voorbygezien, immers als niet volftrekt noodig ter zaligheid hadt voorgcdraagen.
De verfchillende gedagten, welke wy, na dat de Earw.
DE vos zyne Leerrede uitgefproken, en vervolgens door
den druk hadt gemeen gemaakt, hoorden voordraagen ,
deeden ons, naa Gene aandagtige leezing, deeze bedenking
nedertlellen.
Naa iiur sfOFF's voornaamíle leevensbyzoncicrheden
verhaald te hebben , fchetst hem DP vos in de onder
hoedanigheden van Geleerde, van Openbaar-fcheidn
Onderw,vyzer en Verkondiger (les Euangeliwns , en van
voorbeeldlyk Christen. Dit alles volvoert by met vuur
en leeven, met die kragt van uitdrukkinge, welke eigen
moest vallen in iemand , Welke , aangaande den-artig
Man, wiens naagedagtenis by viert, verklaart: „ Al wie
„ r-1ULSHOFF niet heeft toegei ;end een Charac' er, dat
dat onder
„ onder de oor fprosa gglyke en zeldzaams ,
de groote en verhevene , dat onder de Achting -, Lof„ en Tlertivonderingwaardige te tellen valt, van
deezen durf ik wel ronduit zeggen, dat hy 1IULSIIOFF
nooit te recht gekend heeft." En elders: ,, Wie twyfelt
„ 'er aan, of niet rtiLSfioFF der Doopsgezinde Societeit,
„ der Steden zyner geboorte en inwooning, en zyn ge,, heels Vaderland tot Eer en Roem geleefd Nebbe. "
IIULsxoFF hadt eenen Zoon, een alom geagten en veel

goeds
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goeds beloovenden jongeling, weinige wecken vóur heat
geflorven , „ het volle beeld zyns Vaders, zo niet ge„ vormd om deezen nog te overtreffen." Aan dien jon
wordt hier, in eene aandoenlyke uitweiding, de-gelin
verdiende lof toegemeeten , met vermelding van Benige
zyner leevensbyzonderheden.
Om HULSHOFF te nader te doen kennen, heelt .Dr
vos agter zyne Redevoering geplaatst eenige fraginenten van Brieven , tusfchen hete en voornamelyk zynerl
boezemvriend , den Utrechtfchen Hoogleeraar M. V! N
GEUNS, gewisfeld, als mede eene Lyst zyner Scliriften ,
beftaande inzonderheid in Verhandelingen, door geleerde
Genootfchappen bekroond. Eindelyk ontmoet men hier
twee Dichtitukken, het eene in het Latyn, het ander in
het Nederduitsch, van HIERONYMUS DE BOSCH en M. SIEGENBEEK, beide beantwoordende aan den lof, welken
zy voorheen by kunstkundigen hebben weggedraagen.

,Je Lotgevallen van Menfchen en Volkén worden dooi' God
befuurd, daar niets by geval gefciiiedt; of Verhandeling over Gods Voorzienigheid. Een nuttig Huisboek
voor alle, Christenen, inzonderheid in deeze tydso.njiandigheden, waarin de woelingen der Molken alle opmerking
verdienen. Te 4mfteldam , by M. de Bruyn. In gr.
8vo. 124 bl.

V Teel raadzelagtigs vertoont zich , ten allen tyde, in

V den natuurlyken en zedelyken toefland der Wacreld, meer of minder, naar gelange der toneelen, welke
in dezelve geopend worden. Stil en bedaard »yn, by
wylen, die toneelen ; doch ook, menigmaal, woela tig
en onrustig. Dikmaals vindt de aanfchouwer zich verlegen om eene voldoende ontknooping; en niet zelden zyn
zy, welke op die toneelen voortreeden, of daarop gevoerd worden, de fpeelballen van onverdiend verdriet enn
drukkende ongeregtigheden. Al wat over die duisternis
Benig licht verfpreidt moet welkoom geheeten worden by
alien, die den lydende Natuurgenooten een goed hart
toedraagen. De Schryver der thans aangekondigde Ver handelinge heeft de pen opgevat, met oogmerk om daar
toe iets by te draagen. In zo verre, derhalven , is zyne
pooging lofwaardig. Veel goeds en ftigtelyks is ons, hier
en daar, voorgekO men. Lyders , wien het gemoed tot
ernst-

'5O bE LOTGEV. VAN MENSCHEN EN VOLKEN.

ernsthaftigheid getlemd is , zullen het Werkje met vrugt
kunnen leezen. Intusfchen heerscha , doorgaans, eerre
dorheid in de manier van voordragt én behandelinge ,
welke, by veele Leezers , de bedoelde uitwerking zal
doen mislukken; Het verfland moge by hen overtuigd
worden; maar het hart zal koel en onbewogen blyven.
if/stone van het Verbond en de Ssneekfchrifte;a der Nederlandfche Edelen , ter verkr yginge van TVryheid in den
Godsdienst en Btirgerflaat, in de 7aaren 2565 — I567.
Uit veele oorfpronglyke Stukken zarizengefeld, door j. wy,
TE WATER, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en I erkelyke Gejchiedenisfen te Leyden , Historiefchryver van
Zeeland. Derde Stuk. 7'e Middelburg, by P. GiIlisfï;ny
1795. In gr. 8vo. 558 bi.

E

en terugzigt van veele Jaaren hebben wy, by het
ontvangen deezes Derden Deels, moeten doen; daar
onze Letteroefeiiingen van de Jaaren 1776 het Eerste,
en die van 1780 het Tweede, Deel aankundigden (*),
welk laatfe in 1779 het Iicht zag. — 'Wegens dit ver
geeft de Hoogleeraar dit Berigt, 't geen ons te eiis-wyl
toont, wat in dit Deel voorhanden, en wat wy nog meer,
met betrekking tot dit gcwigtig gedeelte van 'sLands Gefchiedenisfe, van zyne hand te wagten hebben. „Eindelyk,
ichryft hy, komt het Derde Stuk van dit Werk te voor
behelzende het vervolg van liet Tiende Hoofdituk-fchyn,
deezer Historic, met een Aanhangzel, dienende tot ver•
beteringe van myne mishagen , en tot vermeerderinge van
het reed gezegde. De Bylaagen tot het geheele Werk
zyn in het Vierde Stuk te vinden. Hoewel een groot
gedeelte der beide laattl•e Stukken, zedert vyftien jaaren,
reeds afgedrukt lag, is egter de voltooijing en uitgave
,laar van tot heden agtergebleeven , allermeest door de
veranderinge en vermeerderinge myner amptsbezigheden,
eerst te Middelburg, en naderhand te Leyden."
Grootendeels behelst dan dit Deel een Berigt van liet
Geflacht en de Bedryven der meeste Verbonden Edelen,
en andere aanzienlyke of vermogende Perfoonen, die het
Smeek(*) Zie Hedendaagiche Vaderl. Letteroef. Vde Deel, i fie Stuk ,
bi. q.94 , en 4lger. Vadert. Letteroef. Ilde D. isle St., bi. i q$.
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Smeekfchrift der IIertogintie overgeleverd en ondertekend
.hebben. Men kan, op het doorleezen van deeze berigtgeevende Naamlyst , waar de voorraad van kundfchappen nu eens overvloediger dan eens ichaarícher was, niet
nalaaten te erkennen, dat de Opfteller, met onvermoeiden vl,yt, alles te werk gefield heeft, om, niet Bene ver
alles na te voríchen, 't geen-reganduwkih,
dienen kon ter nadere ontdekkinge , zo van de afkomst
als van de verdere bedryven dier Ondertekenaaren. Wat
lief hebbers der Vaderlándfche. Gefchiedenisfe hem deswegen medegedeel it hebben, verwerkt hy, met gepaste bcoordeelingen, die en de Cháraers deezer Perfoonen, en
de Bedryven van dien tyd, toelichten. Zo dat men 'er
een fchat van Kundigheden, tot de Vaderlandfche Historie behoorende, in aantreft. Het een is zeker gewigtiger
en belangryker dan liet ander; doch.doorgaens ook naar
die maate omflagtiger of korter. Moet veel op dien aftand van 'tvd duister of twyfelagtig blyven,, veel nogthans wordt in klaaren dag gehaald.
Byzonder ontwykt de Schryver lange en bekende Leevensverhaalen van eenige Períoonen, als by. voorbeeld dat
van FILIPS VAN MARNIX, -Heer van Mont St. llldegoszde. Van wien hy egter eenige byzonderheden vermeldt,
elders niet voorhanden. Ook besteedt hy - omtrent tien
bladz. om te bewyzen dat MARNIX van Adel was , en
diens betwisten Adeldom te verdedigen. Hoe weinig dit
kloek Vernuft met den 1deldomn oplaadt ,. zonder eigen
verdienden, _ blylzt uit liet daar op aangevoerde -van dien
Man zelven. „ Indien liet al eens waarheid ware, dat ik
„ van geen Afkomst of Adel zyn _ zoude, .: at zwvaarig„ heid? indien ik evenwel Deugdzaam en. een Man van
Eer was, en men my niet kon ver wyten ., dat ik ooit
,, in een enkel punt van myn pligt en eer .te kort kwam.
Ik oordeelde het altyd eene. dwaasheid, zich op de
deugd en dapperheid van eenen anderen te beroemen,
gelyk veelen doen, die . geen grein deugds in de ziel
bezitten, geen druppel verftands hebben, en _gnnuttig
„ voor hun Vaderland zyn; en die nogthans, om dat zy
„ iemand van verdientcen onder hunne Voorouders had.
„ den, de geheele wereld nreenen te moeten rëgeeren. —
, Ik veragtte van jongs af zulke ydelc beuzelingen ,
„ my benaarlligende om rry bezig te houden met betere
dingen, die een recht Edelman meer pasten; doch wel„ ke dit flag van Meníchen met veragtinge pleegt te be.
Ï,ETT. 1796. NO. 2.
,, haïl.

-
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„ handelen, als beneden hunne waardigheid en hoofdbes

„ zigheid, welke geen andere is dan niets te veeeten en
„ zoo dom als een Os te zyn." Naa een naauwkeurig berigt van zyn Geflacht aan de Algemeene Staaten
gegeeven te hebben, laat hy in zyne Tlerimliroording daar
op volgen : „ Dan ik vergeete my zelven , door de
dwaasheid van dien gek afgetrokken van myn toele g ,
in my zoo lang bezig te houden met die beuzelingen. Ik
„ zal 'er derhalven van zwygen, als die van oordeel ben,
dat de groottIe waardigheid van Adel zy, zich deugd
„ zaam , ftandvastig en kloekmoedig, te gedraagen , ten
„ dienfle te (taan aan zyn Vaderland en zyn Vorst, zoo
lang hy op Bene wettige wyze regeert , volgens de
„ Wetten en Gewoonten des Lands, op welke hy als
een befchermer, verdediger, Vader des Volks, bewaar„ der van wetten en geregtigheid, aangenomen is. ik
„ bidde u derhalven, en allen die dit Vertoog zullen lee.
zen, my te vergeeven, dat ik, tegen myn genoegen,
in dit ítuk getreeden ben, om dat hy niet alleen [dis
gewaande wiare Patriot] maar ook eenige andere Las.
teraars, denkende dat myn ganiche Adeldom oorfpronb
lyk zy van mynen Grootvader, en hem houdende voor
„ een Bourgondier, my zoeken te lasteren, en zelfs u
„ te befchuldigen, als of gy, wanneer ik verkozen werd
„ om u te dienen in den Raad van Staate , van oordeel
„ en verfland zoo verre zoudt beroofd geweest zyn, dat
„ gy iemand, tot de waarneeming van zulk een aan„ zienlyk Ampt niet bevoegd, zoudt hebben willen ver„ kiezen."
Voorts fchetst de Hoogleeraar deezen ílandvastigen
Vriend van Geleerdheid, Godsdienst, Vryheid en Vaderland , met eenige Ophelderingen tot zynen Geleerden arbeid betrekkelyk. Wy verlangden hier eenige zekerheid te
ontvangen, of by de Dichter geweest hebbe van het Lekende
Liedje Wilhelmus van Nasfauwén; doch vinden deswegen
alleen dit fchraal berigt: „ Of by de Schryver van
„ het bekende Liedje U^ilhelmus van Nasfauwen geweest
„ zy, is, voor eenige jaarera, zo my wel geheugd , be„ twist (*).

D.
(*) Van dit Liedje gewaagende, herinneren wy ons, in de Letteroefeningen des jongstverleden ]aars, (bl. 394.) ten aanziene van
dLt Liedje, op het gebruik van 't zelve te Haarkm gemaakt, en

het
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Doco MARTNA, Of MARTENA, een der F^iefche Bond-

genooten , die door hooge geboorte en eigen verdienílen veele anderen zeer verre overtrof, zich by de
Vryheidlievenden geagt en by de vyanden gedugt maakte, ontmoet eene wydluftiger behandeling dan veele anderen; byzondere berigtgeevingen fielden den Hoogleeraar
hier toe in Raat. Als eene merkwaardige byzonderheid
nemen wy hier over, uit eene Aantekening, „ dat MAR„ TJ NA veel op eigen kosten ondernam , en een Vaandel
„ Krygsknegten in dienst hieldt ; waar door hy ten laatLien meer in Roem, dan in Rykdommen, uitmuntte.
„ Hier
het des voorgevallene, eene Aantekening des Schryvers overge.
nomen te hebben. Wy hadden iets dergelyks gehoord, en lieten
dit berigt, 't welk niet onaartig was, gelden; doch hoe het
zich daaromtrent hebbe toegedraagen vinden wy in de Nieuwe
Algem. Koest- en Letterbode, No. 96, bi. 141, den Redaéteur
ter hand gefteld door den Organist en Klokkenist vats de Groote Kerk te Haarlem. Het is geene zo aartige vertelling als die
wy mededeelden ; doch het is waarheid , en, om aan deeze
hulde te doen, bedienen wy ons van deeze gelegenheid ont
het daar overgenomene te herroepen. Het berigt van den Bur.
ger RADEIUUR komt hier op neder: „ De Schryver is verkeerd
onderrigt geworden , want het Liedje is niet op den 19 Sept.
1787 begonnen te fpeelen; maar in de Maand February 1788,
naa de Remotie van de Regeering; en zulks op order van de
in dien tyd aangekomene l3urgemeesteren. — Ook is de Opfleller deezer Nota ' niet wel geinformeerd over het niet meer
fpeelen van het voornoemde Airtje , in 1794 , wanneer, volgens den Schryver, de Klok eensklaps ophieldt. De Klokkenist heeft het fpeelen niet doen ophoud:n dus kon het hem
niet euvel genomen worden ; ook is by niet opontboden, en
over die fchennis

onderhouden; maar daar

eenige

veranderingen

en reparatie aan Uurwerk en Klokkenfpel zouden gedaan worden, moest het Speelwerk ophouden , van January 1794, tot
in de Maand Juny van 't zelfde jaar. Ook was het niet
noodig , dat hy zich vtrontfchuldigde , met te zeggen, dat,
door het menigvuldig fpeelen van een en 't zelfde Airtje, de
Pennen (deskundigen zeggen Noten) waren afgefeeten ; daar
Ieder , die eenige kennis van her Klokkenfpel heeft, weet. dat
her gebruik is om de twee a drie maanden een ander
fluit op de Ton of Trommel te plaatzeii , zo als in die jaarera
ook heeft plaats gehad by 't Airtje van Wilhelmus van Nasfou.
wen, en daar men meer Noten in voorraad heeft dan de geen*
die in de Ton of Trommel zyn, zou het zeer ongerymd wet.
zen te zeggen, dat dezelve waren afgefeeten."

Ea
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„ Hiel• uit zal men kunnen ophelderen, 't geen Jr. xEYo
VAN. HIEMSTRA, in zyne MSS. vermeerderingen op de
„ Geflachttafelen van Jr. uPCQ VAN BURMANIA , fchryft:
„ Eat .proverhium de eo [D. MARTNA]., fcilicet, quod con„ fumpjèrit bona 3 Noiilium: h. e. duorum fratrum, qua
„ hares acce.^erit, & fta. . Wie op zulke wyze als_ hy
„ zyn eigen goed verliest, en aan de belangen van zyri
„ Vaderland opoffert, verdient allen lof, en geen ver,, w t'
Ten aanziene van FLORIS VAN PALL ANDT, heeft de
Schryver,, ander veele andere byzonderheden : „ Naardien men wil, dat deeze Bondgenoot zich zedert den
Jaare 1566 luttel niet den Oorlog en de Regeering van
„ het . Laud bemoeid heeft (*) , ja zelfs fchryft (t) ,
„ dat by_, naa het overleveren van het Smeekfehrift der
„ Edelen aan de Landvoogdesfe, niets meer uitgevoerd,
„ maar een afgezonderd leeven in Holland geleid heeft,
„ in zoo verre, dat .hy onbekend ftierf, zelfs voor hun
„ die van zynen Aanhang waren ; zal ik hier het tegendeel bewyzen , en zyne voornaamfre .verrigtingen, ten
„ nutte van het Vaderland in den hachlyktfen tyd aangewend, kortlyk opgeeven, hoewel ik niet ontkenne, dat
hy zyne laatfie leevensjaaren in fiilte en buiten 's Lands
„ bewind doorgebragt heeft (-)." De hier versnelde bedryven deezes Mans zyn zeer leezenswaardig.
Van DIEDERIK SdNOY, zo overbekend in de Neder Vandfc/ie Jaarboeken van de zestiende Eeuw, die zich
door alle zyne verrigtingen hooglyk geroemd en deerlyk gehaat maakte , gaat hy met ftilzwygen voorby
war anderen in 't breede gezegd hebben ; doch ver
bekende een menigte. gevallen . die ter-fchatbydez
bevestiging dienen van zyn gepasten Charactertrek deezes
Mans. „ Het gansch tegenfirydig oordeel over het
„ gedrag van' SONOY is niet enkel toe te fchryven aan
,, de verfchillende begrippen der Menichen, Vrienden of
„ Vyanden der Vryheid, voor welke by alles wilde op„ zetten; maar ook aan zyne onderfcheidene bedryven ,
fomtyds lofwaardig, fomtyds doldriftig, en van woest, heid niet vry te pleiten."
,

,

(*) VAN METEREN, XX B. hi . 390.
(f) AUBERY DU MAURIER, Mem. pour

linde, p.

fervir a NlIJI. de Hol.

182.

(1) WAGENAAR , Vaders.

bl. 36..

On.

His:. VI Deel, bl. s85 , en IX D.
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Onder dit aantal meer of min bekende Ondertekenaaren, meest van Adel, ontmoeten wy eenen, die noch door
Adeldom, noch door Geldmiddelen, uitftak, te weeten srMON JANSSL SLEEPER, van wien wy dit opgetekend viiiden. „ Hy was één der drie en tachtig voortvlugtige
„ Perfoonen, uit den Brielle en Heenvliet, die, den twintig„ flen van Wynmaand des Jaars 1568, door ALVA en
„ zyn Raad gebannen , en wier Goederen verbeurd ver„ klaard werden. Men oordeelde hem deezer ftrafffe
waardig, om dat by van 't getal der Verbonden Edelen geweest was, hun oproerig Verbond getekend hadt,
„ een van zyne Kinderen naar de nieuwe manier hadt
doen doopen, en aan de beeldenbreeking fchuldig ge„ weest was (*). Hy woonde in zyn eigen huis in den
„ Brielle, doch zyne voornaamfle bezittingen waren, voor
't overige, twee Paarden, twee Koelen en eene Vaar„ ze. ALVA woei derhalven niets by de verbeurtverklaa„ ring van zyne goederen ; te minder om dat zelfs niemand op zyn Huisraad had willen bieden (t). Het
„ laatïle was denkelyk een blyk van toegenegenheid zy„ ner Stadgenooten voor hem. Het bezit van twee Paar„ den fchynt ons te doen denken, dat by den bynaam van
„ Sleeper uit hoofde van zyn dagelyks beroep ontvangen
„ heeft. Naardien rykdom, hooge geboorte, en aanzienly„ ke eerampten , hem den weg niet baanden om in 't Bondgenootfchap aangenomen te worden, mag men vermoeden, dat hy, of van wegen zyne waare verdienften., of one
andere, redenen eene plaats onder de Verbondene Ede„ len verworven heeft." Zo was 'er dan ook, om redenen, Gelykheid in die dagen.
Was SLEEPER waarfchynlyk dénig in zyne foort, zeker
was THOMAS VAN TIELT, Abt van St. Bernards, naa
de vrywillige verlaatinge der ryke Abtdye Leeraar der
Hervormden , zo_ elders als byzonderlyl: te Delft, de
eenige uit de Kerklyken van dien tyd onder de Bondgenooten. De Schryver merkt ` daar by aa:, : „ Zyne aan„ zienlyke geboorte en bloedverwàntfch p met voornaame
„ geflachten, zyn rykdom, verfland, geleerdheid, veel„ vermogende invloed by anderen, gemeenzaam verkeer
„ met de grootfile Meeren , zyne volyverige zugt voor
„ Vryheid in den Godsdienst en Burgerftaat, zullen ver„ oor (*) Sententien van f11va, hi. i6 en 162.
fit) .VRSS. Aant. van den Heer VAN DEB CaAGHT.
Ej

J. w. TE WATER

66

oorzaakt hebben, dat men hem zoo gaarne onder de
„ Sondgenooten zag, als by 'er zich bereidvaardig toe
betoonde.. Zyn verdere leevensloop deedt ten overvloe„ de blvketi, dat by geen eigen belang bedoelde, geen ge,, zag of eerampten in den Burgerflaat voor zich begeerde ,
„ maar dat by alleenlyk GODS roem en 't heil der Kerke
„ zogt. — Wenschlyk ware het , dat alle Predikanten,
„ die zich ooit in eenig 's Lands of Stedelyk beftier lieten
„ inwikkelen, hadden kunnen betuigen , gelyk THOMAS
„ VAN TIELT, naar waarheid, deedt: Eergierig ben ik
„ ook niet ; maar yverig tot GODS eere , en Zielen graag (*);
Laaten wy by deeze Edellieden, deezen vermocdelyken
Sleeper, nog een Leeuwaardfchen Burgemeester voegen,
te weeten , TJERK WALLES , een Man, die veel rocrns
heeft in de Fris/die Gefchiedenisfen van dien tyd, en in
de i.atynfche Schriften bekend onder den naam van
TARQUINIUS VALLESIUS, Of VALESIUS, .hoedanig ook onze Schryver, in 't ifte Stuk, b]. adz, eer by hem beter
kende, diens naam opgaf. Dat hy een Man was van
doortasten, toonen woorden en daaden. Immers hy deedt,
in Herfstmaand des Jaars 1566, in eene plegtige Vergadering op 't Raadhuis, dit voorde!: „ Dat wy u hier
„ ontboden, hier perfte ons de nood toe, en 't was uwer
vroomheid te kort gedaan, poogde ik u daar in te on„ derrigten. Zelfs is het u overgenoegzaam bewust, dat
„ de tyd rypt, om te denken op de herffellinge der
„ Stads welvaart, de veiligheid van 't gewisfe, 't hand„ haaven der wetten, en de behoudenisfe van goed en
leeven; die, door de onbepaalde heerfchappye en den
„ opgeblaazen hoogmoed van de Spaaníche Dwingelanden, flaan vernietigd te worden. Veele woorden over
„ dit ifuk den hals te breeken fchat ik onnut, doch een
fpoedig hulpmiddel niet ongeraaden. Aanvang te maa„ ken met de zorge voor onze zielen is een heilig werk.
„ -- Myn raad houdt derhalven, dat wy het prediken
„ van GODS Woord, dus lang in 't heimlyke gedreeven,
zonder angst, zonder omzien van Hof of Stadhouder,
in 't openbaar aanvaarden. Het is dan hoogstnogdig ,
,, dat wy den beeldendienst affchalfen, en dien uit onze
„ 00.

(*) In zynen eigenhandigen Brief, gefchrceven te dntwerpen,

az Dec. 1578.
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„ oogen, harten en kerken, weeren, op dat wy alzoo,eene
plaats verwerven, gezuiverd van allen bygeloof en
afgoden-eer, en volkomenlyk ontheft van de vuiligheid
„ der mispaapen, om GOD met een opregten pligt tot
„ gerustheid van ons gewiste en de eeuwige zaligheid te
hoven. Gelegenheid is 'er nu toe gekhaapen ,
„ om die zelfde met den Paus en zyne onfchriftmaatige
„ bypaden ten lande uit te dryven. Een regtvaardige
„ yver en 't afzyn van AREMBERG leiden 'er ons als
„ met de hand heenen. De Knegten, die wy de poort
„ voor 't hoofd flooten, zullen 't niet ftooren, en 't ge„ voelen van de Gemeente Remt het toe. Eenige wei,, nigen mogen 't wraaken, maar hebben geen kragt oni
„ het te stuiten, indien wy ylen, en ons bedienen van
„ het voordeel des tyds. Dus is myne meening , dat
„ ivy het ten naasten nagt aanvangen, en, op dat de
„ moedwil van het ongeregeld graauw geen hinder gee„ ve, de Schuttery daar by voegen. Doch 't zy den
„ Gilden veroorloft hunne lchilderyen, tafelen, duaalen,
kandelaars, en dergelyke dingen, alvoorens weg te
draagen; liet overige worde, ten believe van de uit„ voerders van dat werk, afgebrooken. Hoe nu uwe
„ harten dit myn opzet beaangenaamcn , verlig ik te
„ hoorent' Zyn voorftel werd goedkeurd, en ten uitvoer
gebragt ; doch, gelyk wy vermeld vinden, met dat gevolg, dat hy Leeuivaarden moest ruimen; dat hy, te 11na/lerdam komende, niet geduld wierd, zich, met een aantal
zyner Landgenoten, in Embden onthieldt, meer dan één s
door ALVA ingedaagd, en vervolgens openlyk gebannen
wierd, gelyk de Hoogleeraar dit alles breeder opgeeft.
De Byvoegzels, agter dit Deel te vinden, betreffen de
twee voorgaande en ook het tegenwoordige. Dus, by
voorbeeld, fchryft by ten aanziene van MARNIX: „ My„ ne hoope, dat anderen nadere Berigten van dien uit,, muntenden Man geeven zouden, is vervuld." Waarop
by wyst op 't geen C. sAXIUS , J. xox en T. PRINS, des
gedaan hebben, en nog eene en andere byzonderheid, deczen beroemden Man betreffende, by anderen niet geboekt,
optekent. Dan wy hebben ons gewoon beftek reeds overtreeden, en moeten, te voller voldoening, den Leezer tot het
Werk wyzen, welks Vierde of Slotdeel wy verlangende
e gemoet zien.
„

Eq.

Ga
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Gelykheid, Ilryheid, ,Broederfchap, x. Politiek, Belang•
boek voor dit Providoneel Y)?dperk. Getivjgtig thans.,
Gedenkwaardig hier na. Door den - uteur van 't Va
Boek 1781 , 'van het Politiek Zak--derlansch,4.B
boek 1782, van de Bugger- en Huismans Belangboekjes
der Naaren 1789 en 1790, Te 4mjlcrdana , by J,, R.
Poster, 1795. 112 8V0. 192 bl
.

choon
niet
Sj'.ertooning
van

de Jlmflerdanifche Burger SWILDENS zyn Naam
op den Tytel uitgedrukt , en alleen onder dc.
ons Staatsgeflel aan 't hoofd van dit Boek
denzelven gefpeld heeft, by een Motto, uit dit Stuksken ont-

leend, zou niemand dit Stukje aan eenen anderen toeken ilen. Hy mag, niet vollen recht , bl. 95, op zich het
Spreekwoord laaten gelden: „ Elke Vogel zingt zo als
„ by gebekt is."
Die zip zeer afgébrooke, gefnipperde, met veelvuldi ge
Letteronderfcheidingen, Schryfwyze , als mede de Woordkeus en Wonnrdfchikking, zyn hein zeer byzonder eigen; en
is ons, in den loop onzes beoordeelenden arbeids, geen
Taavol •er van deezen Burger voorgekomen, althans geen
die het, ten aanziere dier allen in 't oogvallende byzonderheden, zo verre gebra t heeft.
Ryk van Inhoud is dit Tweeledig Werkje. Eene
daar voor gevoegde ontleedende Tafel wyst zulks uit.
llet eerfte gedeelte heeft ten wonderfpreukigen Hoofd
de Drie'Provifaoneele Regeeringen vara ons Land. --^-tyel,
De Ler fie begon met de Eerfile Ademhaaling onzer var /lelerzde VRYIIEJD, in 1572, De Tweede , begon den
J,o Julie 1584, en was de Eerde R EPUBLIKEINSCFIE . —
De Derde is de Tegenwoordige.
Deeze Betyteling van de twee eerstgemelde Tydperc,i heeft zeker een vreemd aanzien; dit tragt de Schry.
ver 'er aan te ontneemen, door de volgende Nota: „ Het
„ Begrip, dat 'er twee vroegere Provifioneele Regeerin„ gen geweest zyn , is eene ontwyfelbaa:•e Historieele
„ Thtarlieid, gelyk elk uit de aangehaalde Staatsflukken
„ en Inrichtingen van vroeger tyden met zekerheid zal
zien.
„ En ook is. dit begrip . niet nu eerst by my ontffaan.
Reeds voor vyf jaargin heb ik in een geheel nieuw
„

Stuk
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Stuk over onze Vaderlandfche Historie de twee hier
gefchetfle Provifioneele Regeeringen byzonderlyk ver„ toond; welk nieuw Stuk ook van eene geheel an„ dere verdeeling is, dan die op welke de beroemde
„ WAGENAAR zyn voortreffelyk Boek heeft afgewerkt ;
„ en met éénen opflag van het oog meer duidelykheid
„ en oatizoudende kennis zal geeven, dan men door veel„ maalige herleezingen van WAGENAAR of andere Wer„ ken kan verkrygen. Dit geheel nieuw Memorieel tuk
„ der Gefchiedenisfèn van ons Land zou ook reeds uit
indien niet veelerlei andere tusfchen--,gevnzy
,, gekomen Studie en Omttandigheden het hadden ver„ hinderd." -- Wy inaaken hier van byzonder gewag,
om dat de Schryver zich te meermaalen op dit nog uit
te komene Beek beroept. Zichzelven dus by eenera WAGENAAR te durven afineèten, en grooter te bevinden, heeft
iets in. Dan, fchoon onze Schryver fbms nederig van
zichzelven denkt en (preekt, zyn de uitbarstingen van Ingenomenheid met zichzelven veelvuldiger. Wy willen
geene lyst van beide maaken, en die tegen elkander overhangen.
Wat de Derde Provifaoaeele Regeering, of de Tegemvoordige, betreft, waar over de Schryver het breedst uit
daar in geeft hy, op dat wy ,zeer verkort den In--weidt,
houd hier ter neder Rellen, op — Voorbereidende Oorzaaken. ,Oogmerk deezer Provifioneele Regeering. Met
verfcheide tusfchenvoegingen. Alle firekkende om het
Oude zo gansch en gaar 'niet te verwerpen , aangedrongen
door voorbeelden. De •Bedryven deezer derde Provifioneele Regeering in XV Hoofdfoortèn of byzondere
Kapittels gotoond en geforteerd. Iets over de Wettigheid der Bedryven. ---- Nader Regts- en , Regeering
kundig Vertoog wegens de Wettigheid der Bedryven. —.
Een Fragment wegens den byzonderen. Aart of. Soort van
deeze derde Provifioneele Regeering. --- Twaalf Nood
onzer-lotigeOrzaknvhmoilyezrgk
Provifioneele Regeering. — Alles wyst uit, dat de Schryver een Patriot is, die, gelyk hy dit ergens uitdrukt,
op zyn eigen T%et/luk faut , en van anderen, ook beroemde Mannen, durft veríchillen,. en hun op eene zeer
zigtbaare wyze hunne Begripsveranderingen onder 't oog
brengen. Hy voelde dit ten aan-ieine van den Burger
PAULUS.: waarom hy in eerie Aantekening zich des uitlaat.
Dit loopt vry Pe?foneel,
Wy
,

.
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Wy willen gaarne bekennen, den Schryver niet altoos
bevat te hebben ; ook wil by Doms niet bevat worden,
daar by anders zo zeer op aandringt. Wy moeten iets
overneemen dat eene groote maate van klaarheid heeft,
en waar de Schryver zich minder dan elders aan byzondere gemaaktheid van fyl overgeeft.
„ Niet toevallig, fchryft hy, (bl. 99.) maar beraaden,
„ niet kortftondig, maar tot op heden nog veelal voort„ Buurend (hoewel, gelyk te hoopen, niet altyd duurend)
„ is de volgende zonderlinge Merkwaardigheid , welke
„ nader tot de kenfchetzing van den Aart deezer Provi„ fioneele Regeering behoort; althans naauwe betrekking
'er op heeft.
„ Te weeten: Ik bedoel hier, de genoeg bekende
„ Herdoopirig onzer voorouderlyke Naamen van Regee„ ring, als Municipaliteit, voor RAAD Of VROEDSCHAP;
Municipaalen, voor RAADEN of VROEDSCHAPPEN;
„ Maire, voor Schout of Hoofdfchout, enz. „ Commute van`fu/litie, voor WETHOUDERSCHAP, SCHE„ PENS Of WETHOUDERS; Reprefentanten van liet
„ Volk van Holland, voor STAATEN VAN HOLLAND,
„ enz.; Committé van 't Bondgenootfehap te Lande, voor
„ RAAD VAN STAATS der Vercenigde Nederlanden; —
, Committé de Marine, voor RAAD TER ADMIRALITEIT,
„ enz. enz., want alle de Committés , zo der Unie als der
„ Provincien, (voeg 'er by, die der Steden) hier op te
,. noemen, zou te breed uitloopen. --- Voorts ook nieu„ we Naamen van Bedryf; als: Decreet, voor RESOLUTIE
of BESLUIT. -- Acclamatie, voor ..... (onze Land„ aart van ryp Beraad kende nooit zulk een ding, hadt
„ 'er dus ook geen woord voor,) — nog verfcheide
andere woorden, onder welke Organifatie en Organife-ren van veelerlei gebruik is, als Organifatie.
„ van Committés — Organifatie van Schutteryen, — Or„ ganifatie van Land- en Zeemagt — Organifatie van
„ 't geheele Volk van Nederland, enz. enz.
„ De NAKOMELINGSCHAP zal gewisfelyk vraagen, wat
„ of toch wel de Redenen mogen geweest zyn van alle
„ die Herdoopingen, en het invoeren van uitheemfche woor„ den, onder welken 'er zelfs een en ander of niet, of
zo moeilyk, uit te leggen als uit te fpreeken valt, voor
„ Nederlanders, die niet dan hunne Moedertaal verl}aan?
Men denkt 'er onderfcheidenlyk dus van:
„ De Afkecrigheid van alle z1rifiokratie houden vee„ len
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„ len voor eerie der voornaamfte Redenen,, dat zelfs de
fchoonfte Oud-Nederlandfche Naamen, b. v. van RAAD,
„ VROEDSCHAP , \V ETHOUDER. , WETHOUDERSCHAP,

enz. niet hebben mogen gefpaard worden ; . .
„ even zoo weinig, zeggen zy , als de fchoonheid der
„ fchoonttc Lyonfche Huizen ze tegen het omverhaalen
behoeden kon.... .
„ Eene andere Reden zou de Gecharmeerdheid (zoo
„ drukken het zekere Lieden uit) of de verliefdheid geweest
„ zyn op de Franfche Benaamingen, of op al wat Fransch
„ is. --- Aan deeze Reden is echter minder geloof te
„ flaan ; aangezien de Taalkunde en Kieschheid vecler
„ Geleerde Reprefentanten, die zeer wel weeten hoe ryk
„ en fchoon en kragtig en beteekencnd onze Hollandfche
„ Taal is, ik mag niet zeggen boven de Franfche, hoe„ wel zy gewisfelyk daar voor niet behoeft onder te
„ doen. -- ik beroep my op alle Kenners.
„ Nog wordt 'er eerre derde Reden opgegecven , die
vry wat meer in aanmerking komt , als behoorende,
„ zo zy waar is, nader tot de kenfchetzing ; naamlyk
„ om dus zelfs door gelyke 13enaanzingez2 die GELYa„ VORMIGUIEID met de Franfclie Conflitutie vóór te be„ reiden, welke het voorneemen (zeker in den beginne
der Revolutie) fchynt geweest te zyn, om ten aanziene
„ van ons Land fliptlyk in te voeren.
Maar zedert
dien tyd zyn veele groote veranderingen , en ook al
„ Naaínsveranderingen, in de Franfche Revolutie en Con„ flitutie ontftaan : zo dat Wy, in geval van volfirekte
„ of meest mogelyke Gelykvormigheid, , ook nog veran„ derde, dus wederom nog nieuwe, Naamen zullen moe„ ten overneemen. Ondertusfchen lydt deeze derde
Reden, hoe waarfchynlyk ook , by my eerre zwaare
„ bedenking, betrekkelyk de verzekering op den duur van
„ de ONAFHANGELYKHEID van onzen Staat. Kun„ dige Lieden weeten, dat het Onderfcheid eerier Taaie
ook al geenen geringen Staatkundigen invloed ten goede
kan hebben , zo wel als de GELYKVOrMIGHEID t ii
„ kwaade zou kunnen krygen
bedoeld of onbedoeld.
„ Moge het voorts met de waardy van deeze Herdoo„ ping zyn, zo als 't wil: dit is zeker, dat zy met on„ derfcheiding en gansch niet algemeen geweest is in alle
„ plaatzen; en bvzonder opmerklyk is het boven dien,
dat in verfcheide Hollandfche Steden, by nadere 0r „ dening de oude fchoone Hollandfche Naamen , van
„ S i AAIEN,

„

„

-

,

RAAD -,
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RAAD, WETHOUDERSCHAP, WETHOUDERS, SCHOUT,

„ enz. wederom zyn te rug genomen: welk alles denken
doet, dat de woorden als Municipaliteit, Municipaal,
„ Alaire , Comrnizte, enz. enz. enkel Provifaoneel wareis
„ aangenomen; en hoopen, dat het geheele voornoemde
„ Herdoopzel zelve, als een Provifoneel f uk, alleen aan
deeze Provifioneele of buitengc voone Tyden eigen ,
„ met het eindigen daarvan ook wel zal ophouden."
De Burger SWILDENS eindigt „ dit zyn onvoltoogen
„ Schrift over deeze onze DERDE PR0vISJONEELE R^„ GEERING heden den tn'ecden November 1795." Veelal
vinden Wy dusdanige dagtekeningen by veele gedeelten.
Het Tweede Stukje, 't welk ons hier wordt aangeboden,
is getyteld : Vaderlandsch P.•o-memorial , of velmeenende
Herinneringen voor dit Pro . i roreel Tyrlper k; waar van
men de Ontleeding voor aan 't Werkje vindt; doch ge
gaat met een Tloorreden, waarin de Schryver van-pard
zichzelven, zyne gedaane verrigtingen en gevoelens,
(preekt, gelyk hy ook doet in de Afdeeling , getyteld:
1ller^ewigtig/le zaak. Alles niet even duidelyk. Hier beroept zich de Schryver op een meermaals aangeduid Ge
geen nog te komen flaat, over de HOOGE BE--fchrit,'
LANGEN van STAAT en REGEERING , Haans en Voortaan

als mede op een Derde, reeds voor twee jaargin vervaar
geen hy eerlang hoopt uit te geeven.
-dig,'t
Dit Werkje zelfs is niet geheel af, blykens het Berigt
wegens het plotslyk eindigen van dit boek hier. Daar door
vonden wy ons teleurgefl•eld in onze opgewekte Nieuws
waar wy lazen: „ Onze zo beroem--gierhd,bl.I29
„ de fchrandere Wysgeer HULSHOFF fchreef my, wei
dagen voor zyn Dood, over dien vasten KLEM,-„nige
die alleen verhoeden kan, dat het Begrip van RECHT
„ en RECHTVAARDIGHEID by Volksbeftierders geen Was.
„ fen Neus wordt, eenen zeer merkwaardigen Brief,
„ misfchien den laatflen , dien deeze Wysgeer tot toe„ lichting van Waarheid en Deugd schreef: Hier na zal
ik gelegenheid vinden, om ten algemeenen Nutte zyné
zo fchrandere Toelichting en wyzen Raad aangaande
„ het groote Stuk van dien CONSCIENTIE - KLEnz snede
„ te deden." Want de Schryver berigt ons, dat wy dee^
zen Brief te wagten hebben , by het reeds aangeduide
Gefchrift, 't welk wy te wagten hebben, over de HOOGE
BELANGEN yaa STAAT en REGEERING , than ell Voor.
taan.
Wy
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Wy zien dit en de andere aangeduide Werken deezes
Schryvers te gemoete. Onder voor ons veel duisters heeft
by zyne Lichtgeevende Punten, en zal men hens niet te
vergeefsch Zeezen, en het thans uitgegeevene, zo en zo
verre als het is, by zyne andere Werkjes voegen.

,Brieven en Ge/chiedenisfen van den Gemeenebestgezin&n,
uit het Fransch van HENRIQUEZ, ter onrlerwyzinge era
voorlichtinge van de Bataaf/chè lankom lingjchap. Ta
Rotterdam, by C. van den Dries. Met Plaatjes. 1796.
In I2sno. 159 bl,
onder vrees dat wy deswegen van Kettery in het Patriotisnae, want daaromtrent heeft men ook Ketter
zullen worden, durven wy dit-makers,bièhuldg
Onderwrys voor de Bataaffche Aai2komelingfchap wel afkeuren , als behelzende, onder weinig daadlyk leerzaams,
veel 't geen best ongeleerd bleef, of men moest fchelden,
uitvaaren, veroordeelen en lasteren, voor goed en der Jeugd
dienstig houden. Verleidelyk intusfchen is het niet;
men moet 'er haast den walg van fteeken. Een klein
Proefje zal voor veelen genoeg zyn.

Z

Droom van den Bestevaar DE HAAN.
„ Omtrent deezen tyd nam ik een slaapje. En ge.
duurende mynen slaap zag ik in den Droom eens blaauwe, witte, en roode wolk ; en uit deeze wolk ftrekte zich
Céne hand uit, die op eenen zwarten Toetsfteen een ze
getal Cyfferletters plaatíle in deeze order
-ker
„

00000000000

en eenc item riep my toe: Bestevaar DE HAAN! Ik antwoordde , „ zie hier ben ik ;" en de slem vervolgde:
,, Wat ziet gy?" — Nullen —. Toen" (prak de item
in deezer voege:
Zie hier 't waarachtig beeld, van aller Forflen weezea,
In deezen Nullenry, daar niets in is te Zeezen,
Jiezieze on teltze, en let op welk een plaats zy haan,'
Wat haarenze in uw Geest? en waar voor zoudt gy vreezen?
Bereekenze toch wel; korts aan :
Eu
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En op 't oogenblik plaatste die hand het Cyffer i voor
die Nullen, en de Item vervolgdo-In deezer voege:
Het Cyfer daar vooraan gefchreeven,
Geeft aan de Nullen Ziel en Leeven.
.Het Cyffer is het Volk.
En de hand het Cyffer I vooraan 't hoofd der Nullen uit
hebbende , plaattie hetzelve toen weder agter.-gewischt
aan, en geduurende dien tyd riep de item my toe:

Ili! .plaats nu 't CyJer eens aan 't end,
Het Ilolk wordt dus als EEN, de Vorst als NIETS bekend.
En ik zeide tegen die ílem. De Volken zyn wel zeer
dwaas van zich op te offeren voor weezens, die op zichzelven niets betekenen...... Waarom zouden zy 'er zich
niet eenmaal van kunnen ontdoen? En de item antwoord
Natie heeft 'er reeds het voorbeeld-demy:Eén
van gegeeven, en een tweede is 'er werklyk mede bezig.
Zie maar wel toe. - --- Ik ontwaakte, en ik bevond
my in Holland -.-. aan de Maas."
Waren alle Afdeelingen nog zo als deeze Droom! doch
geraaken onze Leezers niet op 't leezen aan 't geeuwen,
zo over de Vertelling als den trant?
-

Het Gezond Verfland, door THOMAS PAINE. Uit het En gelach vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap.
in gr. 8vo. 144 bl.

eer onlangs hebben wy een blyk gehad, dat
als Schryver, nog leefde (*). Men heeft veelal,
A
daar hy eerst hier te Lande bekend werd door het zo
PAINE,

veel opziens haarend en flerk getrokken Werkje, de Regien
'an den Mensch, geoordeeld, dat by toen eerst als Schry
voorfchyn tradt ; doch hy was reeds voor ver-vert
-fcheidjarn,byz
als Schryver bekend.
Het Werkje, hier aangekondigd, draagt de Jaartekening
van 1776. De Inleiding duidt des Schryvers oogmerk
aan; ze is kort, en van deezen Inhoud: „ Wclligt zyn
„ de Gevoelens, welke de volgende bladen inhouden, tot
he(.) Zie onze 41g. Yaderh. Letteroef, voor 1795. bI. 599.
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, heden nog niet genoegzaam in de mode, om eene al„ gemeene gunst te verwerven. De lange gewoonte, om
;, eene zaak voor onberispelyk te houden , doet opper,, vlakkige denkers in de daad gelooven dat ze recht,, maateg zy , en is vooral oorzaak van een geducht gefchreeuw ter verdeediging dier oude gewoonte. Maar
„ het gedruis houdt fchielyk op. De. tyd bekeert beter
dan het -verftand.
„ Daar een lang en geweldig misbruik van Magt, door
de gewoonte,. een middel werd om die Magt aan allen:
s , regt van onderzoek te onttrekken (zo als andere voor„ werpen, aan welker hervorming men niet gedagt zou
hebben, zo niet het lydende deel door geweld tot eene
proef aanleiding hadt gekreegen) ; daar , wyders , de
„ Koning van Engeland, uit kragt van zyne Prerogati„ yen, op zich genomen hadt het Parlement in dat geert
„ te onderfleunen wat by zyn Regt noemt; en daar het
goede Volk van dit Land door de Coalitie zwaar on„ derdrukt geworden is, zo bezit dit Volk een onwederfpreeklyk Regt om dc aanfpraaken van beiden te on;, derzoeken, en op gelyke wyze de Tyranny van beiden
,af te werpen.
„ In de volgende bladen heeft de Schryver zich zorg
ergens iets aan te roeren, dat Sons-„vuldigewat,
„ zelfs alleen perfoneel aanging. Even zo weinig krui,, pingen voor enkele weezens, als berispingen van en, kele weezens, vindt men 'er in. De wyze, de waardige,
„ man behoeft de zegepraal van een Boekjen niet; en hy,
„ die geen oordeel, of flegts een vyandlyk oordeel, over
een gevoelen kan vellen, zal van zelve ophouden, zo
„ men zich maar niet te veel moeite geeft om hem te be„ keeren.
„ Dc zaak van filmerica is grootendeels de zaak van
„ het Menschdom. Veele omf}andigheden hebben zich
vereenigd, die van invloed op de Grondflellingen van
„ alle Menfchenminnaars zyn , en aan welker uitkomst
„ haar hart deel moet neemen. De Verwoesting van een
„ Land door vuur en zwaard; de Oorlogsverklaaring te.„ gen de Natuurlyke Regten van alle Menfchen; de Uitroommg van haare Verdeedigers van de oppervlakte des
Aardbodems, is iets, dat elk Mensch, dien de Natuur
de kragt gegeeven heeft om te gevoelen, al te na aan
„ 't hart iroet gaan; en van dat gevoelen is, zonder dat
hy
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„ by zich aan de berisping der Partyen bekreunt, de
„ SCIIRLYVER."

Schoon derhalven dit Stukje, 't welk ten tyde der Uit gave in America veel opziens .en ook tegenichryvens. baarde, goeddeels zaken betreft, reeds in dat WerelddeeX
beflist, zal het égte.r,, op deezen aftand van tyd , wel
der leezingè waardig zyn ; het bevat de, Grondítellingen
waar óp de Burger PAINE vervolgens altoos gebouwd, enit
voort gewerkt heeft.
't Zelve loopt over deeze vier Hoofdonderwerpen, met,
's Schryvers gewoon vuur behandeld. I, Iwan Elea
eo, fprortg en het Oogmerk c/ r l egeering, ncyens korte
Jlanmerkingen over de Engelfche Conflitutie. — II Over
de Monarchic en Erflyke 1 firoonsopvolging. — III. Gedag ten over den tegenwoordiger toe/land der , Ainericaanf 15e.
zaaken. 1V. Het tegenwoordig Vermogen van ifi ie -.
rica, met eenige gemengde zianmerkingen.
Zedert de eerfle Uitgave van dit Stukje bekend werd,.
of liever op den eigen dag dat het te voorichyn kwam,.
werd de Aanliraak des Konings te Philadelphia bekend;
deeze gaf de geboorte -4an een hier bygevoegd llanha tgzei : waarin de Schryver , met al de gevoeligheid zyn,
aandoenlyk hart -eigen, voor eerst, de Stelling beweert
„ dat het -Belang van America vordert , van Engeland
gefcheiden te worden" en, ten tweeden; de V. aa.,
gen beantwoordt : „ wat is het ligtfte en uitvoerlykfte
„ Plan: Bevrediging? of Onafhangelykhcid ? Met cenige
,. Aanmerkingen doorvlogten."
Ten clot vinden wy PAINE's Bedenkingen ,, aan de
Reprefentanten van de Godsdiènf4rge Volksmaatfchappy,
„ Klvaakers genaamd , of zo veelen ., van hun , als deel
hebben aan de uitgave van een nieuw Gefchrift, onder
den tytel : Het oude Getuigenis en a Grondhellingen
van het Molk, Klvaakers genezamd; betreffend. den Koning
en de Regeering., als ook de thans aan vei fcheide Plaat„ zen van America ontftaane Beweegingeta, aan het Yolk
,, in 't algemeen gericht."
Wy twyfelen geen oogenblik, of de Aanduidingen van
eden Inhoud van dit kleine Werkje zullen genoeg weezen om het by de andere Vertaalde Schriften van dien
r te doen voegei:
Vayheids - Voorflande
:

1
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Reis door de Departementen van Frankryk, door een Ge
Kun Dienaars en Geleerden. Met Kaarten-zelfciapvn
en Planten. l' f ect d'un Peupie Libre est fait pour
1'Univers. J. LA VALLéE, Centenaire de la Libertel,
All. i. Te Parys , by Brion , Buisfon , 1'Esclapart,
Defenne , en de Directeurs der Drukkerye du Cercle
Social. Te Gouda, by H. L. van Buma en Comp.,
1 795. No. L 36 bl.
ier mede vermeiden wy den Aanvang eens Werks,
't geen de Burgers van Buma en Comp., te midden
van het jongstverloopen Jaar, ter Intekening hunnen Medevaderlanderen aanboden. Wy fchryven eens Kerks ,
fchoon het Stukje voor ons flegts 36 bI. beflaat, en moeten kortlyk den Aanleg van 't zelve vermelden, eer wy
van de Uitvoering iets zeggen. Het vertaalde Franfche Bcrigt fielt 'er ons ten overvloede toe in ftaat. Behalven de Franfche Uitgeevers, op den Tytel vermeld, die
voor de Kaarten en Gezigten ftaan , is JOSEPH LA .VAL
van wier het Motto, daar vernield, ontleend werd,-LéE,
de Schryver. Deeze Burgers oordeelden, met de Vastftelling der Conilitutie, het tydflip daar, „ om iets te on„ derneemen , dat voor het algemeen tefi'ens nuttig en
„ aangenaam moest zyn, door 't zelve als 't ware een
„ Gallerye aan te bieden ; die Frankryk en des zelfs Inwoonders teífens befchreef en in beeldtenis vertoonde."
Ter volvoeringe van dit Plan beraamden zy het Werk
by Caternen uit te geeven, waar van elk een Departement zal bevatten. „ leder Catern," voegen zy 'er nevens, „ zal van 24. à 32 pag, inhoud zyn , volgens het
nicer of minder belang der zaaken, die daar in te ver„ handelen vallen. Het zal vercierd zyn I9. met een
„ Kaart van het Departement, in de manier eener Te„ kening, vergezeld met Geographifche en Politique No„ ten. Men zal 'er in vinden de Cantons, de Diilric„ ten, de Wegen, met den afihand der voornaamfte Ste„ den van Parys. a. Wanneer de Landhewoonders van
,, beide Sexen in 't een en ander Departement verfdril„ lend zyn in hunne Kleederdragt, zullen wy daar van
„ eerie Afbeelding geeven. En g „. drie of vier Plaaten,
„ vertoonende de Monumenten of de voornaamfte Steden
„ van dat Departement, met een woord de groote voort„ brengzelen van Natuur en Konst."
D
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De gemelde Burgers, die het Plan beraamd, en onder
hadden 't zelve te volvoeren,beflooten verder, om van-nome
hun natuurlyk regt op een zo voortreffelyk en in zyne
foort éénig Werk gebruik te maaken, en 't zelve ook in
andere Taalen aan andere Volken aan te bieden ; en heb
Boekhandelaars Buma en Co,np., wat de Holland--bend
fche Uitgaaf betreft, met de hoofddireéie der Intekeninge, der Verzending, en wat daar meer aan vast is, belast.
In gevolge hier van gaven deeze het gemeld Berigt van
Intekening uit, en leveren het Eerfte Stukje af, 't geen
thans voor ons ligt.
't Zelve bevat, behalven eene Korte Schets van Frank7yk, ter Inleidinge, waar onder wy, in de Nederduitfche
Uitgave by den aanvang, deeze noodige herinnering leezen, welke in 't beloop althans der eerfle Stukjes wel
in 't oog dient gehouden te worden, dat men reeds in
1792 een begin maakte met deeze Reis te befchryven, eene
Kaart van het Departement van Parys, met de Befchryving van 't zelve, en vier Plaaten , en bovendien een
algemeen Overzigt en Kaart van geheel Frankryk, ver
Departementen. De Franfche Uit-delinLXI
indien het gebeurde, dat 'er nog-gevrsblon,„
eenige verandering in de Diftri&en en Cantons voor„ viel, het dire& op hunne Kaarten te zullen verande„ ren , en dezelve aan hun , die hun Werk in handen
„ hebben , voor de geringst mogelyke kosten te zullen
„ mededeelen."
Wy hebben en in de Kaarten en in de Plaaten veel
genoegen , en ze beantwoordend gevonden aan de Opgave.
Dit kunnen wy ook zeggen • van de Befchryving, die op
een ongedwongen berigtgeevenden trant ingerigt, en met
geestige invallen doormengd, is , en vergezeld gaat van
eene en andere agteraan gevoegde Geschiedkundige Opheldering. Alleen zou men, naa het afleezen, wel wenfchen, nog meer byzonderheden vermeld te vinden; doch
het kort beftek der Bladzyden, waar toe de Schryver en
de Uitgeevers zich bepaald hebben, laat zulks niet toe;
en dit kort beftek was noodig, om het Werk, 't geen met
dit al groot zal worden, niet te wydloopig te maaken.
Volgende Stukjes zullen ons gelegenheden te over ver
om op deeze en geene byzonderheden in het-fchaén
Reisverhaal ftaan te blyven ; voor tegenwoordig willen
wy ons ver genoegen met eerre en andere trek by te brengen , die den doorgaans geestigen, en veelal opmerken den,
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den, en' tot het toekomende doordringenden, voordragt des
Schryvers merktekent. Naa nog te P rrys ftandhoudende
Gebreken in menigte opgemerkt en onbewimpeld voorgedraagen te hebben , met de te wagtene Verbeteringen ,
roept hy uit: „ Zalige tyden ! door onze Kinderen te
„ beleeven , waar van het tegenwoordige geflacht niet
„ dan de ochtendfchemeringen zien zal! want het Franfche Volk, nog ongewoon aan de Vryheid, is thans
„ gelyk de baaren der zee, die lang naa den form voortrollen, en wier rustlooze beweegingen noodig zyn, om
„ zich van het fchuim, dat haar overdekt, op het ftrand
te ontlasten."
„ Ik wil," merkt de Reisbefchryver op , ,, wel geloo„ ven, dat misfchien, in 't vervolg, Parys in zyne be„ voiking iets lyden zaI. Parys was onder de voorige
„ Regeerping, ten opzigte van het geheele Ryk, 't geen
„ China meent te zyn met betrekking tot alle andere
„ Volken der Waereld, die het in alle nederigheid wel
„ al;, zyne Voori}eden gelieft te rekenen; indien men hadt
„ voortgegaan om Part's te vergrooten, dan was Frank„ ryk gelyk geworden aan iemand die 't water in 't
„ hoofd heeft, waar door 't zelve aangroeit naar maate
„ de overige leden verdorren. Wat kwaad zal 'er uit
voortfjruiten , zo al Parys eene meer geëvenredigde
Verdeeling met de overige Departementen verkreeg'?
Overal, waar de eerzugt voedzel `vindt , zullen zich men„ fchen ophouden; en daar Parys tegenwoordig niet meer
de groote en eenige fchatkamer der Eerampten en
„ Bedieningen is , zo is het waarfchynlyk , dat ooi:
„ minLler• menfchen zich binnen zyne muuren zullen be„ geeven."
Wy willen hier alleen nog aan toevoegen de gedagte
van den Burger LA VALLéE , over den Oorfprong der
Franrche Staatsomwenteling. „ Gelooft niet," fchryft hy,
„ dat de Verlichting en de Wysbegeerte zo veel deel, als
„ men wel denkt, aan de Revolutie gehad hebben; het
„ Volk heeft dezelve alleen bewerkt, en 't Volk las vóór
„ de Revolutie niet; het hadt 'er den tyd niet toe. HEL„ VETJUS, MADLY, FRANKLIN, ROUSSEAU, waren hen
„ onbekend, et; hadden zy toevallig den naam van VOL„ TAIRE eens hooren noemen, zo hadt men terílond de
„ Priesters , die verder zagen dan de Philofophen, er
„ die 'er hunnen vloek over uitfpraakeri —; neen
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de oorzaaken der Omwenteling zyn meer natuurlyk,
„ dan zedelyl; : aan den eenen kant eene onverzaadelyke
„ hebzugt, aan den anderen de verfchriklykfte armoede;
deeze moesten natuuriyk eens, naa lang tegen den an„ deren geworsteld te hebben, met een lchriklyk geweld
„ een einde aan den ftryd maaken. En geloof my, 't ge„ val van dien befaamder Collier was het eerlte Capittel
,, waar in het Volk las dat het noodig werd 'er zich
„ mede te bemoeien, en niet in het Coniraö Social: het
„ Volk heeft dus zich zelv niet verlicht, om daar na de
„ Revolutie te maaken; maar het heeft de Revolutie be„ werkt, om zich daar na te verlichten. Het geitadsg
„ leezen der Nieuwspapieren zal hun de noodzaaklykheid
„ van Benig vooraf zo noodig onderricht doen gevue„ len; de vrees van bedroogen te worden, en 't verlan„ gen om zich zelv te verzekeren, of men hun nopens
„ de waarheid der grondheginzelen misleidde , of niet,
„ zal hun van den arbeid hunner Wetgeevers doen op„ klimmen tot de Schriften der Wysgecren, tot de ,Jaar.
„ boeken der Gefchiedenis, tot de Handvesten der Oud„ heil ; en op die wyze zal cie Verlichting, wel verre
„ van den grond tot de Revolutie gelegd te hebben, veel„ eer een gevolg daar van worden. Hier uit volgt, dat
,, het verkeerd is te denken, dat de Omwenteling nadeel
„ aan de Konfren, fraaije Letteren en Weetenlchappcn,
„ toegebragt hebbe; en dat mogelyk nimmer de dageraad
,,van derzelver volkomenf}en luister zo naby is geweest,
„ als thans, fchoon zy voor 't oogenblik nog moeten ag„ terftaan." De Tydfchriften vernielden ons, hue
veel 'er, zints den Jaare 1792, den tyd deezer Reize, in
dit vak reeds gedaan is, en nog gedaan wordt.
Behalven de algemeene Kaart van Frankryl , verdeeld
in 83 Departementen, en eene van het Departement van
Parys, is dit eerfte No. versierd met Bene Afbeelding der
Kleederdragten van het Departement van Part's ; met
een Gezigt van Parys van den Noord - westkant, en van
het Pant/icon.
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De Rhyn, of Reis van Utrecht na Frankfort, hoofdzenklyk langs de Oevers van den Rhyn. Door T. COGAN. In
gemeenzaame Brieven. Uit het Engelsch. ede Stuk.
Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 179. 125 bl. In
gr. 8vo.

„ ^j y zullen niet verwylen met het vervolg deezer
,,^'V onderhoudende, leerzaame en vermaakende, Reine
„ onzen Leezeren te doen kennen," was het Plot onzer
Aankundiginge van het Iite Stuk der Reize, welker Ilde
Stuk thans voor ons ligt; wy houden hier in woord (*).
Met de Reis na Dusfeldorf vangt de Reiziger den
XIV Brief, in dit Stukje de eerfle, aan. De werkzaam
Vrouwen in dien oord, aan den Landbouw, geeft-heidr
den Schryver gelegenheid, om, behalven andere Aanmerkingen, uit te weiden over de leefwyze der fchoone Sexe,
en aan dezelve heilzaame Leefregelen op een vrolyken
trant mede te deelen , die met vrugt kunnen geleez.en
worden; als men, onderrigtii g krygende, dezelve opvolgt.
DusJeldor ' is liet voorwerp der Befchryvinge van den
XV Brief. Daar deeze Stad Naare tegenwoordige leevendigheid en bloei verfchuldigd is aan de Wysheid en
Mildheid van den Keurvorst josi n WILLEM , in deri
aanvang deezer Eeuwe, weidt by niet regt uit in den lof
deezes verílandi;en, en ten opzigte van den Godsdienst verdraagzaamen , Mans ; en in zeer gepaste Aanmerkingen
over dit iluk. Hoe gepast moet elk welgelteld hart do
bedenking keuren. „ De deugd van Godsdienilige ver draagzaamheid bekleedt eerie voornaame plaats onder die
deu,den, die Naare eigene belooning medebrengen. Gelyl:
vervolging, hoogmoed, onderdrukking, wreedheid, wrevel
en haat teelt, zo heeft de vrye oefening van verfchillende
G )dsdienften eene tegenovergef{ elde uitwerking. Zy is de
bron vin eensgezindheid en wederzydfche toegenegenheid.
Als men onnoodige onderfcheidingen maakt, koestert men
twcedragt; doe die uit den weg, en men komt, als de
driften weer bedaard zyn, tot die toegenegenheid, welke
de mensch natuurlyk den mensch toedraagt. Naarmaate
tie Maatfchappyen nader aan deeze beginzelen komen,
lee-

(*) Zie de Engen. Vader?. Letteroef. voor 1795 , bí. 477.
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leeven zy ook in eene hebbelyke vriendfchap, en, naar
'er verder van dawn zyn, is het veld te groo--matezy
ter waar op de Duivel zyn flegtst onkruid zaait."
Dat de Dusfeldorpfche Verzameling van Schilderyen
een bezoek kryge is wettig, als mede dat de Heer coGAN zyn oordeel over veele der Kunstftukken opgeeft,
waar in hy, uit eigen oogen ziende, veel van anderen ver
kunnen niet meer doen dan de leezing van-fchilt.Wy
den XVI, X.VII en XVIIIden Brief, hier over loopende,
aanpryzen. Wy willen liever, veranderingshalven ,
eene en andere ontmoeting met leevende Voorwerpen aldaar optekenen.
Men heeft de gewoonte om den Profesfor WHITE, den
Opzigter der Galery, een fleekpenning te geeven. „ Deeze
„ gewoonte zal u, fchryft COGAN, misfchien voorkomen
„ wat onbestaanbaar te weezen met de Profesforaale waar„ digheid: maar dec ze zyn 4egts plaatslyke denkbeelden,
„ en vooroordeelen van gewoonte! Zyne hand trok zich
„ niet meer uit een begintel van kieschheid te rug op
„ het voelen van een halven Kroon, dan die van eenen
„ Engelfchen Geneesheer op het voelen van een Gui„ nie ; zy verkrygt, in tegendeel, even als die, eene
Als men
foort van aandryvende kragt na dezelve.
„ zich van dat vooroordeel ontdoet, ben ik ten vollen
overtuigd, dat deeze gewoonte zeer tot voordeel van
,, het gezelfchap, dat deeze galeryen bezoekt, strekken moet; want, laat men zeggen wat men wil, 's men„ fchen aart is zodanig, dat hy door de onmiddelyke
,, verwagting van een klein voordeel meer tot waakzaam„ heid en beleefde oplettendheid wordt aangezet, dan door
het algemeen gevoel van pligt, of zelfs door eene al,, gemeene zugt om anderen dienst te doen."
Met dien Profesfor aangenaam omwandelende, kwam
de boodfchap der aankomst eener Rusfifche Prinfesre, die
onmiddelyk met verfcheidene van haar gevolg binnen
ging haar te gemoet om haar te ont--tad.DeProfs
vangen, en kwam weder by hun; zich verontfchuldigende, dat hy niet in Raat was hun zo als by wel wenschte
op te wagten; maar dat hy verpligt zou zyn de Gravinna
VAN FALKENSTEIN te vergezellen, die incognito reis
aanbevolen.
-de,nhyzorlkadgtws
Op deeze tyding fchreeuwde zyn Vriend een di- arztz•a
half zo lang als de zaal. Zy zagen elkander met over'
dreeven trekken van fpyt en teleurttelling aan. Einde lyk
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lyk verbrak zyn Vriend het fl:ilzwygen , en verligtte
zich door eenige fcherpe ftekelige aanmerkingen tegen
de Grooten. „ Hy kon zich niet bedwingen van by die
gelegenheid het haak Adel uit te itooten, en hy weid„ de met groote kragt van taal uit over de meerdere
„ verdienften van eenen agtingwaardigen Koopman, die
de noodwendigheden en aangenaamheden des leevens
,, over den aardbol verfpreidt , boven die verflinders ,
„ welker aanweezen alleen bekend is door de ten toon„ fpreiding van hunnen hoogmoed en ydelheid."
De Heer COGAN vondt zyne verligting door een leen
incognito Reizigers , zeide hy, zyn regte-fpreuk.„Di
„ faamdieven! Met hun gevolg en aangenomen tytelen,
„ hunne koetzen en kleeding, (pannen zy alle zenuwen
„ aan om u een verheven denkbeeld van hunne waardig„ heid en grootheid te geeven, terwyl zy zich houden
„ als of zy die wilden verbergen ! Gy kunt 'er uit beflui„ ten, dat , als zy onvermydelyk zo veel overblyven„ den luister vertoonen, als zy onder deeze gewillige ver
zyn -- als zy nog fchitteren, fchoon zy van-„clnisterag
„ hunne ftraalen beroofd zyn -- als de peripheri onze
„ oogen verblindt, fchoon de fcbyf verduisterd is — hoe
„ onverdraaglyk zy moeten zyn in hunne middagglorie!
„ Dit is het denkbeeld , dat zy zoeken te verwekken,
„ maar volg hen tot in den kleinen kring van hun huis,
„ en hun grootife luister is naauwlyks gelyk aan dien van
„ een glimworm!
COGAN laat 'er op volgen: „1l-Tyn Reisgenoot verheug„ de zich dat de tyd met fuelle fchreden naderde,
„ wanneer alle haatlyke onderfcheidingen van geboorte
„ en tytelen van den aardbodem zullen uitgewischt, en
„ geene andere onderfcheidingen bekend zullen zyn, dan
„ die door t'erdienf en verleend worden. Dit denkbeeld
„ fcheen als een balzero voor zynen gewonden geest ; en
„ toen wy tamelyk bedaard waren , begonnen wy de Ver
Schilderyen zonder onzen Cicerone te be--„zamelingv
„ fchouwen."
De XVIII Brief behelst meerendeels de leezenswaardige
Gefchiedenis van den Schilder SCHMITZ, reeds in een ander Maandwerk, uit deeze Reis, uit het E igelrch overgenomen: dan hier vergezeld met aanmerkingen , waar van
wy een gedeelte zullen affchryven; de treflènde Gefchiedenis als bekend veronderftellende : „ Zie daar, myn
„ Vriend, in erne enkele korte historie, den lof van
k` 4.
„ vee-
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Ik bid u wel agt te Haart op liet uitmun„ veelen!
tend Karakter van onzen Kunftenaar , den Held van het
liuk -- op de liefdaadigheid van den Profesfor —
„ van zynen Vriend te Kcizerswerth van de Mon„ eiken in liet Klooster — van de twee Soldaaten eti
hunnen Kapitein van den Plaatfnyder WILLES —
„ van glen Keurvorst van den Pal!z -- en van de be„ imnnelyke HENIUETTE , en dan naar myn , voorilel
weder te keeren, dat de byzondere historie van byzon„ Jere perfoonen ons, over het algemeen, gunftiger denk,, beelden zou ín.^oezemen van menschlyke deugd en
„ menschïyl, geluk, dan de zulken zich verbeelden kun„ nen , die hunne voornaams{ e aandacht wenden op de
eerzugt der Grooten en de omkeering van I yi:en.
„ Gaat heenen, gy bcfthinmpers van uw eigen geflacht!
„ Gy lasteraars van Gods volmaaktst ichepzel hier bene„ den! Gy, die behaagen íchept om beelden met zwarte
„ kooien te fchetzen , hun hoornen en een Staart en ge„ kloofde voeten te geeven, en hen dan ;nenzfc1na, noemt!
„ De mensch is natuurlyk de vriend van den mensch !
„ Toevallige oinftandigheden mogen deezen vriendfchap„ lyken aart onderdrukken, tot dat de bekrompendite ei„ genbaat voor de waare voorzigtigheid gehouden wordt!
„ De dwinglandy mag den geest ter nederfiaan, tot by
„ onbekwaam is gemaakt tot eene enkele deugdzaams
„ daad! Valfche Gadgelecrdheid mag, door 's 1VIenfLen
„ hart als natuurlyk boos en geneigd tot alien kwaad te
vertoonen, de keurigt}e dryfveeren van deszelfs daaden
mag ons wys maalven, dat wy, als
„ verlammen
wy als fchurken of gekken handelen, enkel naar onzen aart handelen; eerre bewustheid, integendeel, dat
„ wy bekwaam zyn om veel goed te doen — Bene
overtuiging, dat wy nutuuriyk gerneigd zyn om goed te
„ doen --- dat ons die neiging gegeeven is, op dat
wy werkdaadigc werktuigen van de Godlyke Goeder„ tierenheid zouden worden — eene neiging zo flerk,
„ dat het voor ova ncrscl.-áj1: gehouden wordt derzelver aan„ drift te finooren -- deeze, zeg ik, zyn verwonder„ lyk gefchikt om die neiging aan te zetten, de gewoonte
te verfierken, en derzelver uitwerkingen verder en verder
„ uit te breiden."
Schoon de Reis na het Klooster van La Trappe mislukt,
hebben wy 'er egter eene toereikende befchryving van in
den XIX Brieve,die ons drie Kloosters van dien naam doet

ken-
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kennen. Hy bekent geene neiging te hebben om een
Bekeerling tot die Orde te worden, en gispt wet groot
regt het bedryf van hun, die , gelyk by zich uitdrukt ,
Hommels van deeze wereld worden, om zich tot de an„ Jere voor te bereiden."
Met vermaak zal men de Landherberg befchreeven
zien, waar in zy by toeval moesten v€€rnagten , en wel
onthaald werden. Dit geeft hem gelegenheid om by tegenftelling de IJ'estphaalfche Landherbergen te vernielden;
bv welker befèhouwing van de JJ'estphaalfche hammen,
en de oorzaak van derzelver Lekkerheid, gelprooken, en
dezelve op phyfifche gronden aangetoond wordt.
Naa deezen afwisfeienden XX Brief komt de Reiziger
te Keulen, en treffen ivy van den XXI tot den XXIV,
die dit Boekdeeltje besluit , eene gccstige en aartige befchryving aan van dc byzonclerheden, welke deeze Stad
den Reiziger aanbiedt, met tusfchcnvlegting van zeer ge
bedenkingen.-paste,fom:vrlykcndsuefh.;
By gelegenheid van het vorderen der Naamen van de
Reizigers in die Stad, fchryft hy, onder andere byzonderheden, aan zyn Vriend, over de G y/^eiri, en wel de
Engelfche 17ry/ieid: als een En rc1w12n2aza is Ly h:er een
bevoegd , maar een scherp, Regter; daar by de gebreken
met den vinger aanwyst. 't Is ons ter overncemm e te
lang. Men meete het overige af uit deezen trek: „ Gv,
„ Engelsclinzan , beroemt u dat een flaaf zyne vryheid
„ herkrygt op het oogenblik dat by zyncn voet op uw
gelukkig Eiland zet; maar gy ;kept vrye lieden uit hun„ ne vreedzaams wooningen, en dwingt hen met onbefchoft
geweld om voor uwe vrvheid te vegten. Ik zal 'er
„ niet byvoegen, dat gy vrye menfchen uit hun geboorte„ land wegffeept , en hen niet de zweep aanzet om
, hunne kragten te fpillen , om u overdaadigheden te
bezorgen ; naardien gy door fchaamte en wroeging
„ fchynt aangezet om deeze daaden van onmenschlykheid
„ na te laaten."
Dat een Reiziger van COGAN's denkwyze en fchryftrant
veel i}aalt;es opgeeft van liet Werk, dat de Bygeloovigheid klaar gemaakt heeft voor den onderzoeklievenden
Reiziger in deeze bygcloovige Stad, kan niet misfen ; en
worden ze befchreeven op een trant, die, í'ehoon dezelfde
dwaasheden als te over en over eegispt zyn, deeze nieuwe geesfcling met genoegen doet befcrnuwen. Wy hadden gemeend het een en ander bier van over te neemen,
en inzonderheid de Historie van St. UrFula met haare elfdui-
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duizend Maagden ; doch het voorgaande heeft ons zo lang
opgehouden, dat wy hier toe plaats ontbreeken.
Het zelfde verlangen na een fpoedig vervolg; als ons by
het leezen van het Eerjie Stuk vervulde , is thans ons
geval, en twyfelen wy niet aan de voldoening.
De Regten van den Alensch en Burger, en de Pligten daar uit
vcortvioeijende , voor de Vaderland/ he Yeugd. Opgedragen aan
de Nederland/the Maatfchappy : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
Te Leyden , by D. du Mortier en Zoon, 1795. In 8vo. 46 bl.
Patriotfche Catechismus der Zedenleere, voor de Burgeren van
het Bataafsch Gemeenebest. Door WABE KAMMP. Te 4mfierdam,
by Wesfing en van der Hey, r79S. In 8 vo. 135 bi.

W
y voegen deeze beide Stukjes by elkander, om dat ze
W tot elkander in een zeer naauw verband fhaati, en het

zelfde onderwerp betreffen. Hetzelve is van zo veel gewicht,
dat de fchranderfie Wysgeeren, onder onze en andere Natien.
zich byzonder bevlytigd hebben , om het voor hunne Tydge.
noo *.en uit te werken, en het niet beneden hunne waardye
gerekend hebben , hun gefleepen en dooroefend vernuft daar
aan te befleeden. Maar hunne welgefchreeven Verhandelingen
gaan veelal de bevatting van mingeoefenden , en vooral van
Kinderen , te boven. Geenen hebben echter in dit gewichtig
ftuk aszins nodig, en deezen kunnen niet te vroeg een juist
denkbeeld daar van ontvangen ; derhalven verdienen de twee
kundige Schryvers -der hier aangekondigde Stukken allen
dank , dat zy zich verleedigd hebben , om dit zo belangryk
onderwerp zo bevatlyk, als de natuur van hetzelve toelaat,
voor den gemeenen Burger en zyne Kinderen te maakes; meer
geoefenden zelfs zullen hier en daar nog wel iets aantreffen .
dat hunne aandacht niet onwaardig zal bevonden worden. Wy
hebben ter nanpryzing van deeze beide Stukjes niets meer
nodig te zeggen, dan dat wy hartelyk ueufchen, dat dezelven
en School en 1 luisboekjes mogen worden, die veel geleezen ,
meer beEludeerd, en in 't gemeen burgerlyk en huishoudelyk
leeven dagelyks zullen gebruikt en geraadpleegd worden.
-

Portefeuille van Roze/te; of flanteekeningen tot Verbetering vox
's Illenfchen Verfland en hart. Derde Stuk. Te Delft, by M.
Roelofswaert, 1794. In avo. 24, bl.
y hebben onzen Leezeren, in onze Letteroefeningen voor
t 1794, bi. 479 , verflag gedaan van de twee eerfle Stuk
W
dezer portefeuille, en vinden in dit derde Stuk geene-ken
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zo in 't oog vallende verandering, als in het Voorbericht ge.
zegd word dat dit Werk zou hebben ondergaan; 't zyn de-

zelfde Afdeelingen, dezelfde Rubrieken, die men hier ontmoet:
dus zullen wy, berustende in 't geen wy toen in 't algemeen
gezegd hebben, alleenlyk de nieuwe Stukken, alhier voorkomende , opzeeven. In de eerde Afdeeling komen voor:

Ge%1iiedenis van het Gulden 1/lies van Orpheus en der
llrgonauten — en van Medéa; welke drie Gebeurenisfen
de

van het fabelagtige gezuiverd, en in hun waar licht (volgens
den Schryver) worden geplaatst, In de tweede Afdeeling
wonden de Rolhan, ADILINE WILLIAMS, en het Leeven van isoZETTE , fentisnenteel werk, vervolgd. In de derde Af
dceliug , vervattende Mengelingen , word weder een Toneelfpe(
gegeeven, in drie Bedryven, onder den titel: Colyn en Roze,
of de Edelmoedige Landman. De grondfchets van 't welk, indien ze met meer vuur uitgevoerd werd, wel een goed Toneelltuk zou kunnen uitleveren; doch dit is geheel plat, en
heeft niets dat roert: eindelyk leest men hier nog eenige Fahelen en Anecdotes, de eene meer de andere min helangryk:.--D,len heeft voor dit Werk te vervolgen , doch volgens een
nieuw plan, daar r)e uitgedacht, en gefchikt om hetzelve,
van tyd tot tyd , meer belangryk te mgaken ; 't geen wy dus
moeten afwagten.
Natuur en Liefde. Gevolgd naar den Natuurmensen van 111i[
tenlserg. Te fltnflerdain , by de Wed. J. U611 , 1796. II
gr. 8vo. 361 bl.
$^7ILLIAM , de Zoon van Lord HILLNET, werd,

door deezen
V^ zynen Vader, die, uit verdriet over de ondankbaarheid et
ondeugden zyner beste Vrienden, zich geheel aan de eenzaam-

heid had overgegeeven, in een Dal of Valley, die de Natuur
tot een afgefcheiden verblyf als gefchikt had, en van den Lord,
door koest , nog meer van de famenwooning der menfchen
werd afgezonderd , opgevoed , van zyne vroege kicdsheid af,
met oogmerk om hem voor de gebreken der Wereld te
verbergen, en aan de werkingen der Natuure, zo veel doenlyk,
over te laaien. Zyn , weezenlyk van natuure , goed hart
werkte snede, om hem, door de algemeene onderwyzingen van
zyn Vader, tot eenen hoogen trap van onbaatzuchtige en al.
zins deelneemende menschlievendheid te vormen. Zo liepen de eerde jasren zyner jeugd, naar 't oogmerk van zyn Vader, in fchuldelooze eenvouwigheid af; toevalligerwyze, echter, kwam hy eenmaal op de hoogte der bergen , die de Valley, waar in hy tot dus verre was befooten geweest, om.
ringden , en , door de llrueilen van doornen , door zyn Vader
geplant, doorgedrongen, zag by voor het eerst de wyde Wereld voor zich ; evenwel by keerde ditmaal terug tot de Va-

der-
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derlyke hut: maar de nieuwsgierigheid drong hem, ten anderen
maale, zich het eerst gezien gezicht weder te verfchaffen, en
hy kwam op eene andere plaats uit dan de eerftemaal , en
zag een Landhuis voor zich , fnelde daar heen, en ontmoette,
voor de eer(lemaal zynes leevens , een vrouwelyk weezen van
zestien jaaren. FANNY, zo heette deeze Dame, werd, van dat
oogenblik af, van hem bemind, en deeze liefde levert, in het
overige deezes boeks, den inflag en fcheering voor het geheele ftuk. Zy beminde heil, na dat zyn afkomst bekend
geworden was, met toelemming haarer Familie, weder zeer
teder. Ongelukkig voor beider liefde werd WILLIAM betend
niet een Meisje van veel laager rang, wier Ouders hy, uit het
beginzel van menschlievendheid , in zeker geval , gered had;
dit Meisje, IVIARY geheeten ,werd door hem op eene zeer liefkozende wyze behandeld, wei met die tederheid, die warme en geen
argdenkende Vriendfchap hem fcheen te veroorloven , doch die
door de minnende FANNY, die hem in dergelyke oml3andigheden verrastte , verkeerdelyk werd opgevat , en eene hevige
jalouzy in haar verwekte, die, daar hy van zyne vriendfchap.
pelyke tederheid , zelfs voor haar , geen geheim maakte, te
weeg bragt, dat zy, tegen haar eigen hart aan, haare hand aan
een ander fchonk. Nu werd WILLIAM in ernst te raade MARY te
trouwen , die uit dankbaarheid zyne hand zoude hebben aangenomen ; doch, toen dit op 't punt Rond te gefchieden , ontdekte
WILLIAM , dat haare liefde elders geplaatst , en zy verloofd
was. Edelmoedig ítond hy van haar bezit af aan hem, die
haar hart bezat; en nam bet beluit naar Indien over te rleeken, werwaards FANNY met haaren Gemaal vertrokken was, om
in de vriendfchap te vinden 't geen de liefde moest derven:
aangeland werd hy, door FANNY en haaren Echtgenoot, op 't
vriendelykst ontvangen; doch , de gemeenzaamheid en dagelykfche omgang met haar, die by nog vuurig bevond te beminnen , voor zyne deugd gevaarlyk wordende , verliet by de
wooning deezer Gehuwden. Een zwaar onweder bragt hem
in een Dal , alwaar by eenen uit de veragtelyke Caste der Pa.
s fas aantrof, wiens Dogter Na,hyda , even gelyk hy weleer,
een Kind der Natuur was, welke by zich ter Vrouwe nam ,
en niet welke hy , na FANNY en haaren Man , by toeval, wedergevonden te hebben, naar Engeland wederkeerde ; den ouden Paria met deszelfs Vrouw medeneernende: daar aangekomen
vond hy zynen Vader nog in leeven, en, na dat zich MARY,
niet hearen Echtvriend , by hen gevoegd had , leefden alle
deeze zich onderling hartelyk beminnende Vrienden, met el'
kander , in her Dal , daar WILLIAM zyne eerfte opvoeding geno.oten had, langen tyd gelukkig. Uit de opgave van den
korten inhoud van deezen Roman zullen onze Leezers geredelyk ontwaaren , dat liet doorbladeren van denzelven hen een
vermakelyk en nuttig onderhoud , in een oogenblik van uit
zal verfchaffen.
-rpanuig,

ALG
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LETTER- OEFENINGEN.
De Brieven van den Apostel Paulus , uit het Grieksch
vertaald, met Aanmerkingen door F. j. GRENS. Eerfie
Deel. Behelzende den Brief aan de Romeinen. Te
Am/lerdaa2, by J. Allan, 1794. In gr. 8vo. aio bl.

loud, en by alle eenigzins geoefenden bekend, is de
aanmerking, dat de Brief aan de R®meinen, hoeA
wel onder de vernuftigfte, nogthans onder de moeilykfte,

opftellen des Apostels PAULUS moet gerangfchikt worden. PAULUS was een Man van Opvoedinge en Geleerd
zeer bedreven in den Redeneertrant, ten zynen leef-heid,
gebruik, op alle deszelfs fpitsvin--tydeinSchol
digheden afgerigt, en, ook ten dien opzigte, tegen de Waereldwyzen en Godgeleerden dier Eeuwe ryklyk opgewasfen.
Van zyne afgerégtheid op 't geen de Engpli^hen clofe
reafoning , wy voet by 't link houden, noemen, vertoont
de doorluchtige Kruisgezant blyk by blyk, in zyne twistredenen met de joodcn; zo dat hy, meermaalen, hunne
bewysredenen tegen hen omkeert, en hen alzo, gelyk
men (preekt, met hunne eigen Wapenen doodt. Laatere Godgeleerden hebben dit niet genoeg in agt genomen, of
liever geheel uit het oog verloren. Gevoelens, eerst lang
naa 's Apostels leeftyd uitgedagt , heeft men hem opgedrongen , omdat men aan woorden en fpreekwyzen, door
hem gebezigd, beteekenisfen heeft gehegt, aan welke hy
nooit hadt gedagt; als mede, door de ontydige overbrenging van zyne redekavelingen op begrippen, door hen zet
verzonnen, hoewel tusfchen deeze en die van YU--ven
LUS ícbyn noch fchaduw van overeenkomst is te vinden.

Eene aangenaame bydrage is hierom, by de reeds bekende, elke nieuwe Verklaaring des vermaarden Briefs, op
den leest van welwikkende en onpartydige Oordeelkunde
gefeboeid, en gebouwd op eene grondige kennis der taaie,
in welke het eerwaardig gedenkfluk der gryze Oudheid is
gefchreven. Alle deeze vereischten ontiuoet men in den
X,ETT. 1796. No. 3.G
Bur.

go E. J. G1 Evr
Burger GREVE. Met Taalgeleerdheid , Oordeel- en Oud
uitgerust, en van het Barare in J'èrba Magi --}iedkun,
Jiri, „ met eens anderen oogen te zien ," een billyken
afkeer hebbende, bezit hy de noodige bevoegdheid tot
de moeilyke taak , welke hy op zich heeft genomen.
Myn oogmerk (zegt hy) met dit fchryveii is, om de
lezing van PAULUS Brieven myne-n landgenoten , die
„ geen Grieksch verftaan, gemaklyker te maken; en de
„ kennis van den waaren Christelyken Godsdienst langs
dezen weg te bevorderen. Verkleefdheid aan byzon„ dere gezinten heeft 'er my niet by beftuurd ; de„ welke ik, als zy de gronditelbng^n van het Euange„ lie verlochenen, voor afval, en als zv het niet doen,
„ voor verbodene Icheuringen in de Christenheid aan
zie.
-„
Aan het hoofd zyns Werks heeft de Burger GRItVE
een Voorbericht geplaatst , dienende tot eene Inleiding,
waarin hy, afzonderlyk, fpreekt var, den Tyd, wanneer
de Brief aan de Romeinen is gefchreeven; den Toefrand
schetst, waarin het Christendom te Rome zich bevondt;
de dingen opnoemt, die aanleiding tot het fchryven van
den Brief gegeeven hebben; het Oogmerk des Briefs aan
handelt, en-wyst;enidlkovrStyesBif
over eenige byzondere fpreekwyzen, die in den zelven gebezigd worden. Deeze fpreekwyzen zyn wet, Regtvaerdigheid, Dood, Leven, Vleesch en Geest. De aanmerkingen, over deeze dikmaals voorkomende woorden, zyn
gewigtig, en verípreiden aanmerkelyk licht over een aan
-talSchrifuexn.
Wat voorts aangaat de wyze van behandelinge en uitvoeringe, geen naauwkeuriger denkbeeld kunnen wy den
Leezer hiervan mededeelen , dan met des Schryvers eigen
woerden in het hoorbericht. „ Voords (fchryft hy) geef ik
„ hier twee Vertalingen van den brief: De eene, geheel
„ woordelyk , is onze gemeene Nederlandfche Overzet„ ring, in de plaatfen, waar de Vertalers my fcheenen
gedwaald te hebben, verbeterd; en daar de Griekfche
,,

lezing,

die zy

gevolgd

zyn,

onzeker

of

verkeerd

is,

„ met een kleiner letter gedrukt: De andere is myae ei„ gene Vertaling; in welke ik niet zo- zeer de woorden,
als wel den zin, van de gezegden van PAULUS in 't
Nederduitsch heb overgebragt: waar by ik dikwyls ge„ noodzaakt ben, om my van omfchryvingen te bedienen,
,, foniwylen om een overgang te verlangen, en op ande„re
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„ re plaatfen, om een midden- denkbeeld, dat de Apostel
„ by zyne Lezers onderflelde, in de reden in te lasfchen:
„ waar door het ftuk , dat hier en daar de gedaante vair
eenti uitbreiding (paraphrafe) heeft, zeker niet beter is
geworden : want wie, die de redeneering in 't oor„ fpronglyke kan volgen, zal niet liever verkiezen, den
„ Brief in den korten en beknopten fly! van PAULUS te
leezen, dan in een wydloopigen en onderfcheidenen
„ fchryftrant, zonder dat 'er, in de daad, iets meer by
gezegd wordt. Doch (voegt GREVE 'er nevens) het
„ zelve was noodzaaklyk om het meerder deel onzer
„ Nederlandfche Lezers, die van de Schriften van PAtJ„ LUS geen byzonder voorwerp van Letteroefening ge„ maakt hebben, en, de enkelvoudige fpreekwyzen niet ver„ staande, de redeneeringen dan eerst recht bevatten, als
de denkbeelden uit malkanderen worden gezet, en met
„ bekende uitdrukkingen van onze moedertaal voorgefteld.
„ Op welke wys (gaat by voort) ook veele aanteekenin„ gen, die men anders tot verklaring der woorden onder
„ den text dient te plaatfen , zyn uitgewonnen. Daar
„ verder nog eenige duisterheid in woorden of zaken
„ overbleef, hebbe ik de plaatfen in de aanmerkingen,
„ .die agter den text geplaatst zyn , trachten op te helde„ ren: waar by ik ook nu en dan, als de Schryver van
„ eenige geloofsflukken alleen met korte woorden had ge.
„ fproken, verder gegaan ben, dan de blote verklaring
„ der gezegden; en de denkbeelden, die hy bleek gehad
„ te hebben, met derzelver gronden nader heb pogen te
„ ontwikkelen ; wyl zulks tot een volkomener begrip van
„ het leerftelíèl, dat hy in dezen brief voordraagt, dien„ frig fcheen te zyn."
Naast alle, en boven veele, uitftaande Verklaaringen
van 's doorluchtigen Apostels Brief, noopt ons de liefde
tot cie Waarheid , en onze hoogagting voor de gewyde
Schriften, den arbeid van den geleerden GREVE ten ernítigfte te moeten aanpryzen. Daar by den gewoonen text,
hoewel hier en daar eenigzins veranderd , aan den voet
zyner Omfchryvinge, of Uitbreidingre, heeft laaten drukken, zal de in 't oog loopende vergelyking merkelyk licht
verfpreiden over 's Apostels redebeleid, 't welk, zonder
de aanwyzing der zamenfchakelinge, voor veele Leezcrs
een duister voorkomen heeft. Daar toe zyn ook byzonder dienitig de'Alontmaerkin en, in welke des Aposteïs ge
bedoelingen uitvoeriger worden ontwikkeld,-voelns
Gz
dan
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dan gevoeglyk kende gefchieden in eene Uitbreiding, zon
der dezelve tot eene wanftaltige wydloopigheid te docii
uitdyen. Hoewel dus voor een dienbig Leesboek voor
mingéoefenden gefchikt, zullen, cgter, de Taalkundigen
hier insgelyks ftoffe ter beoefeninge ontmoeten in de Lyst
der Verfchillende Leezingen.
Thans gaan wy 't een en ander ter proeve mededeelen. — Naa, eenig beraad over Bene voegzaame keuze, bepaalen wy ons tot 's Apostels redeneering , Hoofdli. V:
a —z, en de daar op gemaakte Aanmerking. Zie hier
de Uitbreiding. In het voorst gedeelte des Kapittels heb
zekerheid van den héilftaat der-bendvorga
Christenen, doet de Apostel , in de genoemde Verzen,
Bene korte herhaaling van het voorgaande, met toepas
GRnvE's-fingopdeGchsvantMedom.
Uitbreiding luidt aldus: „ ia. Nademaal het nu op de
„ gezegde wyze met den zedelyken toeíiand der men
„ fchen, en hunne rechtvaardiging door 't gelove, gelegen
is; zo mag men zig liet beloop, dat de zaken in de
„ wereld gehad hebben, aldus voorbellen. Na dat eerst
door éénen mensch de zonde in de wereld ingang heeft
„ gekregen, en door de zonde dood en elenden ; zo heeft
„ zig de elende over alle menfchen uitgebreid; wyl zy
,, allen federt dien tyd overtreeden hebben. i;. Want
„ vóór de Wetgeving waren 'er overtredingen op aarde;
„ alleen werden zy niet, als overtredingen, opgerekend,
„ daar 'er nog geen-Wetten tegen waren. 14. Dan, de elen„ de heeft geheerscht door het gehele tydperk, dat van
„ Adam tot Mofes is verftreken ; en zelfs over de genen,
„ die niet op eene diergelyke wyze overtreden hadden,
„ als Adam. Den welken men voords als een tegenbeeld
„ van dat tweede hoofd van 't menschdom, dat komen
„ zou, Christus namelyk, kan befchouwen ; 15. maar
„ men behoort 'er dit onderfcheid by op te merken, dat
„ liet geluk, dat de wereld door den laattien geworden
„ is, niet geevenredigd is geweest aan 't ongeluk door
„ den eerfren veroorzaakt : want zyn 'er, door den val
van éénen mensch, menige in elende geraakt, de ge,, nado van God en zyne gefchenken ter liefde van éénen
„ mensch , Jefus Christus , zyn van veel meer . uitge„ trektheid geweest voor de menigte; i6. en dit gefchenk
„ heeft niet flegts één misdryf herfleld : want de rechtsoefening Gods is van éénen val voordgegaan tot ver„ oordeeling en kastyding van 't menschdom; snaar de
„ uit-
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„ uitoefening van genade heeft het weer, om zo te (pree.
„ ken, uit vele vallen tot rechtvaardigheid gebragt. 17.
„ Want byaldien by gelegenheid van éénen val de dood
„ alom gezegepraald heeft, door dien éénen mensch ; zo
„ moet veel meer volgen-, dat zy, die de grote genade
en de rechtvaardigheid [onfrafbaarheid] , die God
„ fchenkt, ontvangen, in gelukzaligheid zegepraalen door
éénen, Jefus Christus. i8. Dan, dit onderfcheid op„ gemerkt zynde, heeft 'er voords deeze overeenkomst
plaats; dat, gelyk door éénen val allen menfchen de
weg geopend is geworden tot verdoemenis, zo ook door
ééne gerechtigheid voor alle menfchen de weg geopend
is tot rechtvaardigheid en geluk. iq. Want gelyker„ wys 'er door de ongehoorzaamheid van één mensch
„ eene menigte zich als misdadigen vertoond hebben ; zo
„ zullen ook door de gehoorzaamheid van één mensch
„ eene menigte zich als rechtvaardigen vertoonen. 2o. In
„ die geflelcheid nu van de Wereld is de Wet 'er van
„ ter zyde bygekomen : waar door, daar 'er nu uitdruk„ kelyke en byzondere bevelen waren, de afwyking gro„ ter werd ; en daar de zonde vermenigvuldigd was, is
„ de genade allerovervloedigst geweest : -i. Op dat,
„ gelyk de zonde de heerfchappy gevoerd had door dood
„ en onheilen; zo ook de genade, door den menfche
„ rechtvaardigheid [beveydinag van Jlrufj te fchenken, de
„ heerfchappy zou voeren ten eeuwigen leven door Jefus
„ Christus, onzen Heere."
De aanmerking op deeze plaats, hoewel eenigzins uit
mogen wy, egter, als Bene proeve van des Ge--gebrid,
leerden Mans fchryfwyze, den Leezer niet onthouden.
„ De Schryver (zegt GREVE) trekt te dezer plaats alles
„ wat by boven beredeneerd had t' zamen, en vergelykt
„ het met de gefchiedenis van 't menschdom : By welke
„ gelegenheid by zig van korte en hier en daar wat af„ gebrokene voorflellmgen bediend heeft, als in zaken,
die, wanneer zy maar enkel aangeroerd waren, nu van
„ zelve verder wierden begreepen. Te ontydig heeft men
„ derhalven de byzondere gevoelens der Schoolfche God„ geleerdheid over de voortplanting van 't zedelyk kwaad
„ in de Wereld uit zyne redeneeringen pogen te halen;
„ zyne ftellingen zyn hier geen andere, dan die uit de te
„ voren beredeneerde en verklaarde waarheden, als zy
„ met liet gefchiedverhaal van MOSES vergeleken worden,
„ van zelve voortvloeijen; en welke hier op neérko oen-.
G3
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„ I. Dat, gelyk het gantfche menschdom uit éénen oor„ fprong ailtamt, zo ook de zonde en elende, waar aan
„ het heden onderworpen is, bereids met het eerfte paar
„ menfchen een aanvang heeft genomen, en zig van deze
„ over alle de nakomelingen heeft uitgebreid. II. Dat
ter zelver tyd de genade van God in Christus zig in
„ de Wereld geopenbaard heeft, en de menichen der
„ vergeving der zonden, en der gelukzaligheid 'er door
„ deelagtig zyn geworden. III. Dat Christus dus tegen
„ Adam mag overgefteld worden, als de oorzaak van de
„ gelukzaligheid in de Wereld, gelyk Adam die van 't
„ ongeluk 'er in geweest is. IV. Dat het heil, door
„ Christus den menfchen te wege gebragt, in evenredig„ beid, veel groter is geweest, wyl niet alleen het ongeluk, door Adam ontftaan, 'er door herfteld is, maar
„ ook de vergeving van alle de volgende misdryven,
en de eeuwige gelukzaligheid, verworven. V. Doch,
dat de uitgeftrektheid der gevolgen by beider hande„ lingen dezelfde is geweest, en zy tot het ganfclielyke
menschdom gereikt hebben. VI. Dat na de Wetgeving van MOSES de zondigheid der menfchen zig groo„ ter en ftrafwaardiger vertoond heeft; maar daarentegen
ook weer de genade door het Euangelie , als het alles
overwegende, openbaar is geworden. Wat verder de
„ wyze aanbelangt , op welke de zonde van Adam tot
,, zyne NaktSmelingen voordgeplant is, zo dat zy alle be„ flendig zyne voetflappen zyn naargevolgd, zo wordt
„ dezelve van den Apostel niet bepaald: ook fchynt het
„ niet mogelyk, 'er de volkomene verklaring van te ge„ ven; om dat dezelve af zou hangen van een duidelyke
„ ontvouwing van de wyze, op welke God de Wereld
„ regeert; en den invloed zyner oneindige werking by de
„ handelingen der menfchen, die het eindig verfland der
„ ftervelingen niet bevat. Het eenige, dat men 'er van
„ kan zeggen, en 't welk met de gedagten van den Schry„ ver 't naast fchynt overeentekomen, is, i. dat het in
„ het plan van God is geweest , dat, na den val van
„ Adam, alle zyne nakomelingen, even als hy, zondigen
„ zouden, en zig in het ongeluk Horten; en dat dit tie„ fluit en oordeel van God door zyne Voorzienigheid
„ kragtig wordt; "-. dat egter het zondigen geene nood„ zaaklykheid, of onwillige zwakheid onzer natuure na
„ den val is; dat ook God in zyne Voorzienigheid 'er
„ heilig by blyft,, en de mensch, wanneer by zondigt,
zei,

„
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de
oorzaak
'er
, zelve
van is , en het door zyn eigen
fchuld doet; dan wat de eigentlyke wyze betreft, op
, welke deze waarheden , welke der reden hier aan de
„ eene en de andere zyde kennclyk zyn, in den loop der
„ Wereld t' zamen paren, en vereenigen, zo dat de men„ fchelyke vryheid, ook dan wanneer by zondigt , het
„ oordeel en ontwerp van God volgt; zo achte ik, dat de
zaak, gelyk ik gezegd Nebbe, door het verfland des
„ menfchen niet doorgrond kan worden, en dat alle on„ derilellingen , die men aangenomen heeft, om ze te vers
„ klaren, onvoldoende zyn: en dit niet alleen, maar de
„ leertellingen, die men in de Godgeleerdheid dien aan„ gaande by het Euangelium gevoegd heeft, komen my
„ ook onwaar en verwerpelyk voor : want van eene
Erfzonde, onderfcheiden van de zondige werkzaamheden en handelingen des menfchen, wordt in de H.
„ Schrift niets gemeld (*), en als zy ons leert, dat de
„ mensch boos is van zyne jeugd aan, fchryft zy het niet
„ aan zyne natuure, maar 't gedigtfel zyner gedagten, toe:
„ de volílagene zondigheid, die 'er in de nakomelingen
„ van Adam plaats heeft, zal men derhalven na dezelve
„ erkennen; maar het denkbeeld van Bene Erfzonde 'er
„ by aan te nemen, kan de oorzaak 'er van zo weinig
verklaren, dat integendeel, indien dezelve wezendlyk
zo in de menfchen plaats hadde, en hunne verdorven„ heid in hunne natuur, zo als God ze hun gegeven
heeft, en niet in hunne handelingen, gelegen ware ,
„ zy 'er nog (noch) misdadig, noch fchuldig by zouden
„ zyn ; omdat de zonde dan eene noodzaaklykheid der
„ natuur in hun was. Even weinig hebben de H. Schry„ vers en Apostels eene toerekening van ADAMS fchuld
„ aan
(*) De Schryver haalt hier, in een Aant., aan, met aanwy.
zing van den waaren zin, Pf. LT. een voornaam fteunzel
volgens zommigen, voor de Erfzonde, en als wilde de Dichter leeren , dat by met de Erfzonde
„ was geboren
En dat zy hem maakte 't voorwerp van Gods tooren
Reeds van het uur vaan zyn' ontvangnis af."
En roept daar by uit: „ Dit heet ik eerst Rechtzinnigheid.
„ De Hebreeuwfche Dichters zyn 'er wel gelukkig aan, alt
„ zy zulke Uitleggers krygen i"
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aan zyne nakomelingen, den menfchen geleerd; fchoon
„ men het in de gewone Nederduitfche Overzetting PAULUS ter dezer plaats heeft laten doen, door vs. i6
np,µu, dat oordeel betekent, verkeerdelyk door fchuld
„ te vertalen , en vervolgens vs. i8, de woorden , dc
fchuld gekomen is, buiten den grondtext 'er intelasfen.
„ Welke dingen ik hier zo veel te vrymoediger fchry„ ve , als de onwaarheid dezer helling voor 't gemeen
„ menfchelyk verftand kennelyker is: want hoe zeer men
„ ook zyne onbetamelyke gedagten van de Godheid tot
„ de Christelyke .rechtzinnigheid poogt te maken, de ge„ zonde reden zegt het in alle gemoederen : God houdt
„ niemand aan een misdryf fchuldig, noch ílraft 'er hem
„ over , indien hy 'er niet wezendlyk fchuldig aan is.
„ En dat wy aan de misdaad van ADAM niet fchuldig
zyn, is openbaar; want wy waren nog niet aanwezig.
„ Hier tegen een verhaal te doen, dat God ADAM tot het
„ Zedelyk hoofd van alle zyne nakomelingen benoemd
heeft , en een accoord met hem heeft aangegaan , dat
„ alles, wat hy deed of liet , zou gerekend worden van
„ alle zyne nakomelingen gedaan en gelaten te zyn, tot
„ ter tyd toe, dat hy kwaad deed, is niet anders, dan
„ zyne fabelagtigheid aan den dag te leggen; want het
„ is eene vertelling, waar by MOSES en de Apostelen
„ geen woord van gevonden wordt, en die de jammerhar„ tigiie denkbeelden van God en de Zedelykheid in
„ haaren eerften uitvinder verraadt. Dat federt den val
„ van ADAM het menfchelyk leven aan vele moeijelyk„ heden onderworpen is ; dat de dood 'er door in de We„ reld is gekomen , en geheerscht heeft, zelfs over de
„ genen, die niet:, gelyk hy, gezondigd hadden, leren
„ ons beide Moszs en PAULUS, en de dagelykfche on„ dervinding bevestigt het : maar hierom by den Chris„ telyken Godsdienst te leren, dat zyne fchuld van God
aan zyne onfchuldige nakomelingen wordt toegerekend,
„ is even zo dwaas, als of men Rellen wilde, dat de
„ fchuld van de Voorouders aan de Kinderen, of van
„ de afgeftorvene Vorfren aan hunne Onderdanen, wordt
„ toegerekend; om dat de rampen, die 'er door de Voor„ zienigheid op hunne verkeerde handelingen in het be„ loop der dingen gevolgd zyn, mede tot dezelve rei„ ken, en forntyds eeuwen lang voordduren. Ten op„ zigte van de overtreding des geenen , die ze veroor„ taakt, zyn dezelve Gene $raf; maar ten opzigte van
„ hem,
„

DE BRIEVEN VAN PAULUS.

97

„ hem , die zonder zyn toedoen in de gemeene elende
„ deelt, zyn zy gene ftraffen, maar een onheil, dat God
by gelegenheid van de overtreding des voormaligen zon„ daars in de Wereld heeft doen ontflaan, en met wyze
„ oogmerken Iaat voordduren; want Hy is niet verpligt,
„ aan iemand zyner fchepfelen hier meer geluk te schen„ ken, dan Hy na zyne wysheid goedvindt. Op dezelfde
„ wyze nu deelen wy ook in de elende, die het gevolg
„ van ADAMS zonde is, en wy fterven alle in hem, gelyk
de Apostel zegt; niet om dat ons zyne misdaad wordt
„ toegerekend ; maar om dat God, na dat de overtreding
„ in de Wereld gekomen is, deze inrichting van zaken
„ voor een zondig menschdom heeft goedgevonden; want
verder gaat de onderwyzing der Apostelen niet. Dit
derhalven te gevoelen na de fchriften, en 'er zyne zon„ den en fchuldi§beid voor God by te erkennen , achte
„ ik, dat de Christelyke rechtzinnigheid is, niet het ge..
„ voelen en aannemen van alles, wat de Kerkvaders en
„ Godgeleerden 'er by gedaan hebben."
Meer foortgelyke korte Vertoogen ontmoet men in
GREVE'S Aanmerkingen, allen in den zelfden geest der befcheidenheid gereld. Te breed is ons Uittrekzel uit
dan dat wy vp 's Mans denk. en redeneerwyze-gedy,
eenige Aanmerkingen 'er nevens kunnen voegen.
Overdenkingen van JACOBUS HINLÓPEN , Predikant te
Utrecht , over Lukas XI: 13, Hebr. X: 34, tweede
deel , en den fiaat der geflorven Geloovigen voor den
Dag des Oordeels. Te Utrecht, by W. van Yzerworst,
1795. M gr, 8vo. 62 bl.

e eerfle Leerrede, naa eene zaaklyke Verklaaring
van 's Heilands woorden : Indien dan gy, die boes
D
zyt, enz. behelst een erntligen aandrang op het vuurig en

aanhoudend bidden om cie gave, in dien text vermeld.
In het beloop daar van oppert de Leeraar HINLÓPEN eene
zwaarigheid, welke by tragt weg te neemen; doch over
de juistheid van welke oplosfing wy onzen Leezer willen
laaten oordeelen. Zy is ontleend uit de duisterheid om
te begrypen, dat de hcmelfche Vader den H. Geest geeven zal den geenen, die hem bidden, daar wy niet kunnen bidden, zonder alvoorens den H. Geest te bezitten.
?2 Doch die duisterheid (fchryft IiINLópEN) wordt opG5
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geklaard, wanneer wy opmerken, eerfcelyk, dat
„ de Heere Jefus ons, dit zeggende, den Vader in de
„ hemelen en zyne belofte leert kennen, ons opwekt om
„ ons daarmede te vereenigen, en den Geest te begee„ ren; wie nu dat zeggen van den Zaligmaker aanneemt
en gehoorzaamt, ontvangt den H. Geest, om tot den
„ Vader al biddende te gaan, en behoort niet meer tot
„ de wereld, welke den Geest niet ontvangen kan, om
„ dat by ham niet ziet noch kent, maar hy behoort tot
Jefus leerlingen, welke den Geest kennen, om dat hy
by hun blyft en in hun zyn zal. Ten tweeden,
„ dat ook de Heere Jefus hiermede ons tot een verder
„ en meerder ontvangen van den H. Geest wil opleiden,
„ hetwelk ons, door het geloovig bidden, van onzen he,, melfchen Vader vergund wordt, en daarom tot een aan„ houdend en flandvastig bidden moet aanzetten." Te
zwak, of misfèhien boven ons bereik, is deeze redeneering, om ons van de aangevoerde zwaarigheid te ontheWen. 't Blyft ons even duister.
Naar aanleiding van Hebr. X: 34b, overdenkt HINLÓPEN, in de tweede Leerrede, de gronden, welke wy, als
waare Christenen, hebben, onder alle rampen en fchadcn
in onze bezittingen, om wel getroost en blyde te weezen.
Veel ftigtelyks behelst deeze Leerrede , doch hier en
daar platte Vergely1,ingen, onbeflaanbaar niet de deftig.
heid van den predikftocl. „ Gelyk ryke en vermogende
„ menfchen elders in Engeland , Vrankryk , Oost- en
\Vest- Indien hun goed hebben, hebben wy dit beter
in de hemelen." -- „ Het gebeurt niet zelden , dat
„ men, by het lezen en herlezen van een Testament,
„ nog 'iets meerder zich gemaakt vindt, dan men in 't
eerfile dacht; en dat heeft zeker plaats, by het meer„ dere en meerdere lezen van Gods woord, de verklaring
„ van den onverandelyken wil van den hemelfchen Va„ der aangaande onze erfenis in de hemelen."
De Befpiegelingen over den fiaat der geflorvene Gelaavig e:„ v©or den Dig des Oordcels zyn in den gewoonen
trant , en van eenig nut als Bene wapenrusting tegen de
vreze des doods , voor de zodanigen, die in de natuur
van 's Menfchen Ziel en de algemeene wenken der H.
Schriftuure met 's Mans gistingen en voordragt eenige
overeent? emming meenee te kunnen vinden.

Ka-

KATECHISMUS DER CHRISTELYKE ZEDELEERE.

99

lítrtechismus der Christeljke Zedeleere, belielzende de Plichten, welke wen jegens God, zich zelven, en z ïnen raas
ten, behoort uitteoej'enen. Naar het IIoogduitsch. 1,
Amfierdam , by Wesfing en van der Hey, 1795. In
8vo. 94 bl.
-

/ren heeft," leest men in het duister gefield Voor-

berigt, „ aangaande de uitslaande Leerboekjes ,
„ het groote doel verlooren in het aanvoeren en betwis„ ten van geichilftukken, zelfs niet betrekking tot Ze„ denkundige waarheden. Neem alle Leerboekjes over
Godsdienstige onderwerpen, behalven dit , en het zal
by de proef blyken, dat men den trant van IIellen„ broek of foortgelyken gevolgd heeft, naar welken al„ leen over gevoelens, en niet over beoeiFeninti, gehandeld
„ wordt. En zo nog over heiligmaaking, wet en goede
werken, alleen met betrekking tot de verfchillcnde ge.
„ voelens der Christenen daaromtrend , maar een plan,
„ hoe kort ook, van beoeffening moet men niet verwag„ ten. Een Leeraar der Gereformeerde Kerk, welke
„ dit Voorberigt fchryft, heeft dit gebrek geduurende
„ alle de jaaren van zyn amptsbediening beklaagd." In
Duitschland vondt by eindelyk een aan zyn oogmerk vol
Werkje over de Christelyke Zedeleer. Wy zyn-doen
het met den Leeraar eens, dat men, in de gewoone Leerboekjes , tot nog toe, van de Gafchilvoerende Godgeleerdheid te veel works gemaakt heeft, met opoffering,
of fleets eene oppervlakkige behandeling, van het gewigtiger deel, de Zedekunde. Met volle ruimte kunnen wy
den thans afgegeven Katechismus aanpryzen ; met agterlaating van Leerdellingen, welke van elders ondert'celd
worden bekend te zyn, behelst dezelve, in Bene gelei
orde, de onderscheidene pligten, welke de Mensch,-delyk
in de onderlcheidene betrekkingen, op den titel vermeld,
heeft te betragten. Onder het geleide van een bekwaam
Onderwyzer, zal het Boekje voor de aankomende ,Jeugd
(want voor jonge Kinderen is het niet gefchikt) tot een
dieníligen leiddraad kunnen flrekken tot eene meer uit
beredeneerde kennis van de gewigtigfe aller-voerign
weetenfchappen : die van den Weg tot Vrede des gemoeds, Vrede met God, en een glorievolien ingang tot
de Gewesten der Onfterflykheid.
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De Minagting der Hervormden feegens de Overleeveringcrz, welken de Room/eke Kerk aan het Nieuw Testa;macnt gelyk fielt, beteugeld door een Leeraar der Re7;zo,zflranten. Te Rotterdam, by J. Meyer en A. Danferweg, Wz., a795. In gr. 8vo. r6 bl.
n den aanhef deezer Brochure trekt de Remonftrantfche Leeraar een parallel tusfchen de Hervormden en
Roomschgezinden; meldende, dat, hoewel de eerstgenoemden „ met eene groote maa*_e van laatdunkendheid be„ weeren, dat zy uit eigen oogen zien , zy in de daad
„ niets meer doen, dan de Roomschgezinden, die nee,, drig erkennen , dat zy flechts aanneemen het geen
., hunne Kerk heeft vastgefteld." Beiden leeren de Stellingen hunner Kerke uit Vraagboeken door lieden van
hunne gezindheid vervaardigd , als op de Christlyke
Openbaaring gegrond. Het onderfcheid beftaat hierin,
dat de Roomschgezinden zich ook beroepen op de uitfpraakern der Kerke , doch in waarheid op denzelfden
grond, op welken de Hervormden hunnen Catechismus
als een rigtfitoer van hun Geloof aanneemen, omdat zy
naamlyk vertrouwen , dat die uitfpraaken met den wil
van Christus en der Apostelen overeenftemmen. De
vraag is, derhalven , waarin de ChristIyke Openbaaring
vervat zy. De Hervormden befchouwen als de eemge
echte oirkonden des Christendoms dc dus genoemde Kanonieke Boeken; terwyl de anderen, de hoorbeelden der
regezinnige Kerk vadcren volgende, de Overleveringen daar
nevens voegen, als van welke zo wel als van de Boeken
van het O. en N. T. God de Ingeever is, als zynde. die
Overleveringen of mondelings door Christus of door den
H. Geest ingegeeven, en door eene onafgebrokene overhandiging bewaard. Hier maakt onze Remonflrantfche
Leeraar de zaak der Roomschgezinden de zyne , door
zyne pooping om aan te toonen, dat de Hervormden te.
onregt onderftellen , dat de Boeken des N. T. met uit=
sluiting van alle andere, reeds door de eerfle Christen
Kerk, tot een Canon , of uitfluitende Regelmaat van Ge
loaf en Zeden, zouden verzameld zyn geworden; moetende, volgens hem, het gevoelen van VENEMA Volgende, die Verzameling tot in de vierde Eeuw worden voorti,tgefchoven. „ Wie kan nu eifchen , vraagt by,, dat
„men

HE MINAGTING DER HERVORMDEN.

lot

„ men Bene uitfpraak eerbiedige , welke men niet weet,
van wien en wanneer dezelve zy gedaan ? Ilan zulk
eene uitfpraak ons verpligten, om een uitfluitend voor„ refit toe te kennen aan Schriften, welken volgens de
uitfpraak in den Canon zyn ingelyfd, dog welken ge„ deurende meer dan twee voorheen verloopen Eeuwen,
„ toen men de zaak veel beter kon beoordeelen, aan die
„ geenen werden gelyk gefield, in welken CLEMENS ,
„ BARNABAS, IGNATIUS, POLYCARPUS en anderen, hunne
„ Overleveringen wegens het Christendom te boek ftel„ den?" Befluitende voorts, uit dit alles, dat 'er geene
reden is, om deeze en diergelyke Overleveringen uit de
Oirkonden der Christlyke Openbaaring uit te fluiten ;
terwyl hy, egter, tevens erkent de moeilykheid voor da
Roomschgezinden, om alle de Overleveringen, welke hun
als echte Oirkonden worden aangeprezen , als zodanig
te onderkennen. Dit, zegt hy, is eene zaak van zo veel
omflag, „ dat de Leeken daar toe doorgaans geheel bui
-„tenflazy."
Zekerlyk behelst dit kort Gefchrift bedenkingen, die
opmerking verdienen. Doch, om iets af te doen, behoorde de Yelling beter uit een gezet en naauwkeuriger
behandeld te worden. Wat baat het, Overleveringen te
bezitten , ten aanzien van welke de fchifting van het
echte uit het onechte boven het bereik van het gros
der Leeken gaat?
Gods groote Naam verheerlykt in het gevallen Alensclidorrl ; of Vertoog van de heerlyke uitbreiding van het
Ryk der Waarheid en der Dezugd ; en de groote Ver
aantal der Gezaligden; inzon--menigvtcldah
derheid in de latere dagen. Door JOSEPH BELLAMY ,
Doëtor in de Godgeleerdheid en Bedienaar van het Ruangelie, te Bethlem, in Nieuw Engeland. Uit Ziet Engelsch vertaald. Te Rotlerdam , by j. G. Krap. In
gr. $vo. 5t bl.
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en onzer geagte Amptgcnooten heeft zich de moeite
gegeeven, om het — wv weetcn 'er bykans geenen
naam aan te geeven van BELLAMY's Gefchryf by
de (lukken te toonen. Onder de Prullaria zouden wy
het der vergeetelheid wyden , indien wy dusdanig een
Rubriek in ons Tydfchrift hadden afgezonderd. Tha
ns
zul-
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zullen wy 'er geen ander Vonnis over vellen, dan dat
wy liet onder de harsiènvrugten infra Crifin rangfchikken.

De Geest der Algeroaeene Gefchiedenis, van de Acht/le tot
de Achttiende Eeuw; net Bene befchoutiving van de Tlorderingen der Maatfchappy in leden en Wetgeeving, geduurende dat Tydvak; voorgej?cld in een reeks van Les[en, door den Derv. GEORGE THOMSON. Uit het Engelsch. Te Deventer, by L. Leenhorst, 1795. In gr.
8vo. Ego bl.
en Tydvak der Gefchiedenisfe van de op den Tytel
gepielde uitgetlrektheid, en zo vol Gebeurtenisièn,
als het oppervlakkigst nadenken ons voor het geheugen
herróept, in één maatig Boekdeel behandeld te zien, en
in Tien Lesten begreepen, doet ons onmiddelyk veronderitelien, dat de Lesgeever een byzonder oogmerk moet
gehad, en 't zelve op een nieuw plan uitgevoerd, hebben.
bene veronderfteiling , waar in wy ons niet bedroogen
vonden. De eerfte inleidende Les verzekerde ons deswegen. Het inzien der Hoofdzaaken , boven elke Les ge1Ield , verfterkte ons in dit denkbeeld. Het doorleezen
beantwoordde aan onze verwagting. Overzulks vonden
wy alle reden om des Lesgeevers Bejluit te onderfchryven, waarin by zich dus laat hooren.
„ Wy hebben in deeze Lesfen den Geest van de algemeene Gefchiedenis der Maatfchappye, zo wel godsdienstlyke als burgerlyke, in een tydvak van tien eeuwen gel^hetst. 't Was onze bedoeling niet te blyven taan by
de gemeene onderwerpen der Gefchiedenisfe; maar om
den Leezer te doen kennen de Zeden van het menschdom in de onderíèheiden tooneelen der zamenleevinge ,
om hem aan te wyzen den voortgang van het menschlyke
verfland, benevens de oorzaaken, die de befchaaving der
Europeaanfclhe Volken vertraagden of bevorderden. De
Konften , welke de menfichen verlichter en zachtaartiger
maaken , begonnen te herleeven in de twaalfde Eeuw ;
doch filet bygeloof belette nog Reeds haaren aanwas en
goede uitwerking. De Arabieren hielpen een groot ge deelte der Wereld onderwyzen en zuiveren, en toen het
niet langer in hun vermc gen was zulks te doen, wierden
de Kor.flen en Weetenfchappcn herbooren in de vyftiende
en
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en zestiende eeuw, en bragten licht en kennis niet zich.
Toen begonnen de menichen te denken en te handelen als
redelyke weezens. 't Is nogthans te betreuren dat liet
oorlog in ieder tydvak gewoed heeft ten nadeele en ter
verwoestinge van het menschlyke geflacht. De Staatzugt
van eenen willekeurigen, de ftreeken der Kabinetten, de
haat en nyd der Natien, hebben, zelfs in befchaafde tyden , dc aarde met rampen overlaaden. Mogen de flervelingen den geesfel des oorlogs niet langer gevoelen ! mogen in deeze verlichte eeuw Godsdienst
en Geleerdheid Bene liefderyke en deugdzaame geneigdheid aan de menschlyke Ziel mededeelen ! Wanneer men
het Christendom behoorlyk heeft leeren kennen, en men
acht geeft op deszelfs voorfchriften; wanneer de billyke
gevoelens van de rechten van den mensch indruk maa ken op het menschlyk gemoed , dan zullen vryheid en
geluk algemeen de overhand verkrygen, en ieder mensch
zal zynen evenmensch behandelen gelyk by van zynen
evenmensch zal wenfchen behandeld te worden. Maar,
helaas! voor het tegenwoordige zyn 'er flechts weinigen,
vergelykender wyze gefprooken , verlicht, wys en toegeevende; de grootfte hoop is nog onkundig, onverdraagzaam en dwaas.
„ De Zeden der Maatfchappy te verbeteren en aan te
kweeken, en het geluk der menfchen te bevorderen, flaat
zeer veel in de magt van hun , die in 't bewind zyn:
en zo zy zulks niet doen verdienen zy den naam niet van
Overheden. De ondeugden , 't is waar, zullen zich
geftaadig laaten zien , en het byzonder eigenbelang zal
het algemeen welzyn tegenwerken; maar indien Bene verlichte en wel zamengeftelde regeering onderneeme de
ondeugd te hervormen en in toom te houden ; indien
men eenvoudige en onzydige wetten met kragt en menschlykheid doet werken ; indien de middelen en poogingen,
welke flrekken om een Volk te onderwyzen en fta.ande te houden , behoorelyk aangemoedigd worden ; indien deugd en nuttige begaafdheden eene billyke agting verwerven ; indien de leden van een' flaat door
eene verftandige en deugdzaa re opvoeding bekwaam gemaakt worden voor de verfchillende posten , welke zy
ten eenigen tyde flaan te bekleeden; indien de jeugd
niet verlpild wordt in die zondige najaagingen , welke
het bederf eener Natie zyn, durven wy verzekeren dat
roem en geluk het gevolg daar van zullen zyn in alle
de
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de deden der wereld, daar men dezelve zal uitoefe.
nen.
„ De Gefchiedenis behoorde derhalven de menfchen te
leeren alles aan te wenden om die kwaalen te verwyderen, welke voor de Maatfchappy verderflyk zyn ; om de
gebreken van het bewind weg te neomen ; het bewind
zelfs te verbeteren, en het algemeen welzyn te vestigen
op @enen goeden grondflag. Zy behoorde de Geestlykheid te leeren de deugd en 't geluk der Christenen te bevorderen, door eene goede leer en een goed voorbeeld.
Zy behoorde alle menfchen te leeren, dat de vollnaaktheid niet te vinden zy in dit leeven; dat goed en kwaad
te famen vermengd zyn ; dat wy geduurig behooren te
verdraagen, wat niet te verhelpen is, en dat wy ons ge
te leggen om de maatfchappylyke plig--ftadigbehorn
ten te vervullen, in vrede te leeven met alien, en aan
alien en een iegelyk wel te doen. Wy bevorderen ons
eigen welzyn, wanneer wy te raade gaan met het wel
onzen naasten.
-zynva
„ Naa den Leezer onder 't oog gebragt te hebben de
menigte van Dwingelanden, die de wereld onderdrukte,
de menigte dolzinnigen, die dezelve verwoestte, de menigte van dweepers, die bedroogen wierden, zou men vraagen kunnen van wat nut voor het menschdom geweest
zyn de overwinningen van CLOVIS, het bedrog van MAHOMETH, de overwinningen van KAREL DEN GROOTEN,
de inval van WILLEM DEN NORMAN, de dapperheid van
GODEFROI VAN BOUILLON , de voorzigtigheid van RUDOLPII VAN HAPSBURG , de ftaatkunde van KAREL DEN
VYFDEN , de ítaatzugt van PHILIPS DEN TWEEDEN, en
de doorfleepenheid van RICHELIEU ? Hunne heerfchappyen, hunne zegepraalen, hunne veroveringen, hunne ftaatkunde, verdweenen alle met hun. De geweldige fcllokken, welke zy aan de wereld gaven, hebben naauwlyks
een fpoor achtergelaaten. Wy haan het oog met oneindig
meer genoegen op de ontdekkingen van VASCO DE GAMA
en van COLUMBUS, op de zeetochten van MAGELLAN en
DRAKE , op de groote veranderingen door LUTHER en
CALVYN te wege gebragt in het Staatkundige en Godsdienlige van Europa , op den arbeid COPERNICUS, van
TYCHO BRAHC, van KEPLER en GALILEO, op de Werken
Van BACON, DESCARTES, NEWTON en LOCKE, de voort
TASSO, SHAKESPEAR, BEN-JOHNSON en
-brengzlsva
DRYDLNavan CORNEILI,E RAPHAEL e i t4ICL jEL ANGELO.
De
-
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— De ftudie van Godsdienftige Waarheden, van Kon
Letteren, hebben eenen-fienWtchap,Frije
gezegenden invloed op het hart, en brengen duurzaamer
vrugten voort dan de gemeenzaamf'e kennis met overwin
Staats-nige,ftakud renvVol
-mane."
Zo denkt, zo fpreekt de Engelfche Burger THOMSON:
en elke Les draagt getuigenis dat by waarheid fpreekt,
en een egt verlag geeft van de bedoeling en (trekking
deezer Lesten. Wy zouden het 'er op kunnen laaten
aankomen, dat wy het Boek lieten openvallen, om een
bevestigend fiaal te vinden; doch wy willen onze Leezers aan den kans niet waagen om iets hun min betref
hier te vinden, dan wy onder het leezen voor hun-fend
gefchikt oordeelden.
Hier toe viel ons oog op 't geen de Leeraar zegt wegens
onze Staatsomwenteling ten tyde van PHILIPS DEN II.
De befchryving, welke beknopt en voldoende is, daar
laatende , willen wy onze Leezers onderhouden met de
daarby gevoegde bedenkingen, die ons zyn doorgaander
Leertrant op het treffendst zullen fchetzen.
„ Op het eerfte gemor , waar toe de vervolging, de
eiende en wanhoop, de Vlaamingen noopten, cvierden zy
befchuldigd van ongehoorzaamheid en muitery. De geftrenglle bevelen wierden tegen hen afgekondigd. Volgens de Inquifitie moest men noodwendig een ieder verdelgen die gelooven durfde dat God geen brood, dat God
geen wyn is , en geen zeven Sacramenten wilde erken nen. Hoe ware liet mogelyk, dat meníchen, die zo geweldig gefolterd werden om belachlyke en ongerymde
gevoelens, zulk een drukkend juk konden beminnen? IIoe
konden zy gelooven dat 'er Benig behoorlyk verband
ware tusfchen hen en hunne verdrukkers ? 't Is geenzins
te verwonderen , dat dwingelanden de zulken voor wederfpannigen doen doorgaan , die moeds genoeg hebben
om hunne ketens te verbreeken. De fFaatzugt Imoort by
hen de flem der natuur. Maar 't is te verwonderen, dat
men fomtyds een edelmoedig , vry, volk de buitenfpoorigheden ziet goedkeuren van willekeur, en misnoegen
ziet toonen, om dat anderen buiten hen ook vry zyn, ja
zelfs medewerken om de kluisters te fmeeden voor hunne
medemenfchen (*). De volken onderwerpen zich fomtyds
(*) „ De grondbeginzels en gevoelens, vervat in zeker
Binauw.
LETT. 1796. NO. 3.
H
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tyds geduldig aan het juk. 't Ontbreekt hen dikwyls aatx
die dapperheid , welke den dood verkiest voor de flaaveruy. Daar is een tyd dat zy dwingelanden gehoorzaamen en haaten ; doch, wanneer voor het kwaad geen
hulpmiddel meer is, wanneer hun bell aan veruionden wordt
door wanfchepzels , die hen van alle de deelen hunner
vryheid berooven, en hun niets overlaaten dan flaaverny
en kluisters ; als dan veeeten zy hunne verdrukkers te
vernielen; dan breekt de burger - kryg uit, welke verbor;en begaafdheden te voorfchyn brengt, en onbekende hulpmiddelen fchept; dan onttaan 'er ongemeene menfchen,
die zich waardig toonen over hunne medeburgers te gebieden. Ongetwyfelt is zulks een verfcbriklyk middel.
't Is een tyd van bloed en verwarring, welke aan Ryken
of Staaten geweldige fchokken geeft. Doch het geheesmiddel is fomtyds noodzaaklyk: dewyl zonder het zelve
de vryheid niet verkreegen kan worden. Eene Natie, die
gedrongen wordt, by het verbreeken van het maatfchappylyk verdrag, haare onvervreemdbaare rechten te herkry^
gen, verrigt wonderen van moed en dapperheid. De veylheid zelve kan wonderen uitwerken. De vryheid zegepraalt
over de natuur; doet de dorre rots een ryken oogst leveren; geeft de akelige woesteny een lieflyk aanfchyn ;
verlicht den nederigen hutbewoonder, en verfchaft hen,
meer kennis en scherpzinnigheid dan aan den trotfchen
lioffiaaf. Te vergeefsch bedienden zich de Spanjaarden
tegen de Hollanders van alle de middelen, welke oorlog
en konst opleveren , van alle wonderen van geduld en
onverfchrokkenheid; de zugt voor de vryheid was ier.
ker dan die allen, en kwam alle hinderpaalen te boven.
1\Iet de eene hand wierpen zy dyken op om de Zee te fluiten, eu met de andere verjoegen zy de. Spanjaarden, die
lien naar den Zeekant dreeven. Zy bouwden fèhepen, welke
zy met koopgoederen belaadden , en rustten anderen uit
op welken zy aan PHILIPS twee duizend mylen ver van
EuBlaauwboekje, over de Omwenteling van eene nabuurige Na.
tie, niet lang geleden uitgekomen, en de talryke menigte van
bewonderaars van 't zelve, toonera duidelyk, dat zy, die op hun.
ne eigene vryheid floffen, onkundig zyn van de rechten van den
niensch, of uit haatzugtige beginzels niet geerne zien, dat andere Volken die rechten even zeer genieten als zy." Deeze
Aantekening des Engelfchen Schryvers behoeft geen ophelde.
ring.
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Europa de heerfchappy des Koophandels en der bezittingen der Indiën betwistten."
Naa eene uitweiding over 't gedrag van Koningin Eiarm
ZABETH, ten deezen aanziene gehouden, en eene verdediging van 't zelve , 't welk toegelicht en opgehelderd
wordt door eene Aantekening des VertaaIers , die nu en
dan eene Aanmerking en eene enkele tusfchenvoeging
naakt, vaart de - Leeraar dus voort: — „ Het gezach
van PHiLIPs over de Nederlanden was bepaald eneregeld door grondwetten. Wat billyk recht kon die Vo
rst
op de regeering voorwenden, toen by alle die vastgeflelde en hem voorgefchreevene bepaalingen overfchreeden
hadt? Was de Zwitferfche Natie verplicht hem te gehoorzaamen? Zou dezelve zich niet verzet hebben tegen
zyne onregtvaardige en willekeurige handelwyze? Verbrak
die Vorst, door het fchenden van alle de wetten der Conftitutie,'t verdrag niet door 't welk de Vlaamingen aan hem
verbonden waren? lle Nederlanders wierden door de daad
van hunnen Oppervorst vey, en konden hem niet anders
befchouwen dan als een overheerícher, di u hen zogt te
onderdrukken, en ook werklyk onderdrukte. Wat is
het weezenlyk oogmerk der zamenleeving ? Is liet niet
het onderling geluk van alien? Is het niet met dat inzicht
dat ieder burger een gedeelte van zyne rechten en vey.
held aftfiaat ? Zou de Maatfchappy gebruik maaken van
haar gezach om zich en alle haare leden over te geeven
aan de befcheidenheid van een woedend' dwingeland ?
Neen, dit zal zy niet. En verder nog, indien de Maat
een gedeelte haarer leden onderdrukt, heeft zy-fchapy
met dus te doen haar recht verbeurd. Derhalveil, wanneer
de Maatfchappy aan éénen gezag geeft, is liet niet deeze
uitdrukkelyke voorbehouding, dat de oppermagt daar van
gebruik zal maaken tot behoud en niet ten nadeele van
de ondergefchikten. Indien de opperniagt regeere als
dwingeland, dan vernedert zy zichzelve , wordt eens
openbaare vyandin , tegen wie het volk zich verzetten
en aan wie het gehoorzaamheid weigeren moge. Dit
waren de gronden op welken de algemeene Staaten Van
Holland PHILIPS vervallen verklaarden van deszelfs gezach over hen. Goddelyke en men schlyke Wetten ; zeg=
gen zy in die vermaarde A&e , zo dikwyls gefchondeti
met betrekking tot ons , bevinden ivy ons weder geplaatst in onzen natuurlyken Raat van veyheid, gerechtigd eenen nieuwen Vorst te kiezen, ten ebde die ons
teá
H2
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regeere , overeenkomftig onze voorrechten, vryheden ett
vrydommen.
„ De Nederlanders s in het bezit van hunne eerfte rechten wederkeerende, wierden eene onafhanglyke Natie, die
verbintenisfen kon aangaan met nabuurige Staaten. De
Koningin van Engeland, derhalven, door befcherming te
verleenen aan die opkomende Republiek, maakte gebruik
van een recht dat vast is aan elke vrye Natie, o£ aan een
Oppervorst, die dezelve verbeeld. Overheerfchers,
en zy wier belang het is de overheerfching te beguniligen, zullen altoos fchreeuwen, wederfpannigheid! weder
wanneer een volk zich ongeneigd toont om-fpanighed!
zich onder een yzeren juk te krommen, en moeds genoeg
heeft om zich op zyne natuurlyke rechten te beroepen,
en zy zullen die Natie trouwloos heeten, die, aangefpoord
door belang of door beweegredenen van menschlykheid,
dat volk in zyne edele worftelingen bydand biedt. Doch
al dat geroep kan de dem der natuur niet fmooren, noch
immer de beginzels van natuurlyke vryheid uitwisfen;
beginzels het menschlyk hart ingegrift ; beginzels aan
welke de dwingelanden zelfs gedwongen zyn hulde te doen;
beginzels geheiligd in de gefchiedenis van Europa, door
't voorbeeld der Zwitzers en der Nederlanderen; in één
woord, beginzels, welke door het voorbeeld van de Noord
treffender en duidely--AmericanfhVolkptge
ker gemaakt zyn.
„ Wy hebben ons, misfchien, te lang opgehouden met
de Omwenteling der Vereenigde Landfchappen; doch Omwentelingen, welke de Vryheid verfchaffen aan ganfche
Volkeren, maaken het belangrykfte gedeelte der gefchiedenisfe uit. In dezelve zien wy flaaven tot vrye menfchen
worden, by het veranderen van meesters, de vryheid ves
tigen op onwrikbaare grondflagen. Dwingelanden zyn
vyanden van de rechten van 't menschdomn, zy haaten de
Omwentelingen en alle de geenen die dezelve begunfligen. Maar, zullen wy de Oppervorflen vleijen, zelfs
dan wanneer zy hunne Onderdaanen behandelen als eerre
verachtelyke kudde, wier leeven en eigendom geheel het
hunne is. Moeten wy altoos fleemen, met eerbied te bet o o nen aan magtige en onrechtvaardige Mannen, die over
den dam der wet heenen iprir^gen , welke te zwak is
om hen te wederftaan, of die in de Wetten zelve zekere en verfchriklyke middelen vinden om die rechten te
fchcnden, welke zy behoorden te handhaaven?"
Dit,
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Dit, Leezers! is de Les van een Engelschman dit
een proefje uit zyn welgefchreeven en doorgaans geluk
vertaald Werk. Behoeven wy het Vryheidsvrienden-kig
aan te pryzen? Neen, het pryst zichzelven aan. Een
wenk —: zouden deeze Lesfen geene gefchikte Voorleezingen
weezen in Volkszamenkomften? -- Voorleezingen, gefchikt
om kundig te maaken, te verbeteren ? Wy zien ze als

zodanig in. Wy pryzen ze als zodanig aan.
Het Verval onzer Fabryken, en de Middelen tot Herjiel derzelven, en van onzen Welvaart; briefstvyze medegedeeld
aan het Comité van Fabryken en Trafyken der Stad
Rotterdam, en aan het Comité van dlgemeene Welvaart
te IIaarlen , en in het algemeen aan alle naare Bemin
ons Vaderland. Te Utrecht, by G. T. va i-narsv
Paddenburg en Zoon, 1795. In gr, dvo. 36 bl.

ngevolge der uitnoodi g ing der Comités op den Tytel
vernield, zendt de Burger, die zich onder de Letteren H. v. D. verbergt, zyne gedagten in 't openbaar. Hy
is van gevoelen, en deels gelooven wy met grond, deels
fchryven wy met nadruk, dewyl hy het te algemeen
maakt, dat geen getivoone loop van afwisseling van tydelyke
zaaken , en mitsdien geen geivoone afgunst van andere
Natien, of Benige naaryver van eenige derzelven, de oor
ons verval zyn; maar dat iets "ongewoons daar-zakenv
achter fchuilt, of, met andere woorden , dat zulks aan
buitengewoone oorzaaken is to te fchryven ; hieromtrent
maakt by zyn gevoelen bekend, niet byvoeging van de
buiteugeiroonc middelen, die, naar zyne gedagten, daar tegen in 't werk behoorden geheld te worden.
De Engelfche Natie befchouwt by als de voornaanie
oorzaak van alle rampen en ongelukken van ons Gemeenebest niet alleen, maar van de meeste Volken in
Europa.
Naa het bewys hier van, helt hy, onder de hul^middelen daar tegen, in de cerfte plaats, voor: „Het uitfchry-

I

ven van eene Prysvraage, of het uitlooven van Bene Be-

boning aan de geenen , die, binnen zekeren bepaalden

tyd, zou hebben opgehangen, of gefchreeven, het bondigfe, zaaklykile, het meest met de waarheid overeen
één woord het beste Tafereel van alle-komend,t

de verongelykingen, welke aan onzen Staat, zedert tweeH 3hou-
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honderd jaaren, of, meer bepaald, zedert den vrede van
Munjier, in 't Jaar 1648, tot op den tegenwoordigen tyd,
door het En` elsch Gouvernement zyn aangedaan." .Hy
voegt 'er eenige Ophelderingen nevens over het vinden
der fomme tot de Eerbelooning en den aart van zulk een
Gefchrift.
Het tweede Middel is het zich uit eigen beweeging
onthouden van het gebruik van Buitenlandfche en bovenal van £ngelfche Kaaren. Tegenbedenkingen weert
by af,
Het derde voorgeflaagen Middel is bet verbod van , of
zwaare belasting op, den Invoer van al zulke Waaren en
Behoeften , als by ons in verval zyn geraakt , en welke
wy uit hun vervallen ftaat wenfchen op te beuren.
Ten deezen aanziene beftrydt by het voorgeeven , dat
zulks te veel nadeels aan onzen Koophandel en Scheep
-vart
zou te wege brengen.
Vaderlandlievend is dit Stukje opgtheld, en dit kort
Verflag is genoegzaam om den Inhoud aan te wyzen.
-

,Telvis over de Nationale Conventie, ter Vergadering van
de Provifioncele Reprefentanten van het !folk van Hol
2^ en . Julys 1795, ui!gebragt, door-la;d,open2
J. H. VAN SWINDE N , Gedeputeerde wegens Imf erdani
ter gemelde Vergaderinge. Uitgegeeven op last van de
Reprefentanten van het Tolk van dmflercl&n2. Te .flnzflerdam, by de Erven D. Onder de Linden en Zoon. . eholv het lloorberigt, 45 bl. In gr. 8vo.
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et onnadenkelyk aanbelang , onz de Gewesten, die
tot nn toe den naam van Vereenigde Nederlanden
clraagen , tot Bene ee'nige en onverdeelbaare Republiek te
,naaken, die door ééne éénige Algemeene Vergadering ,
Beene Nztionaale Conventie of Bycenkomst, belluurd worden, veroorzaakt veele Vraagen, van welker beflisfing het
lot onzes Vaderlands afhangt. Geen wonder, derhalven,
dat een Plan, daar toe Ilrekkende, diepe en gezette over.
weeging verdient, en als zodanig in dc 4rnftclfla d werd
ter hand gefaagen.
De Burger VAN SVTNDEN, gelyk wy uit het Voorberigt van den Secretaris BRENDER a BRANDIS legren, nam
op zich, om, 't geen by reeds voornemens was in do
Vergadering als zyne flem uit te brengen, meer opzette.
lyk
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lyk te bearbeiden, en, daar zyne gedagten op meest alle
de Rukken, door de Reprefentanten des Volks van u n-fierdam aangevoerd, en volkomen op alle de belangrykii:e
van dezelve, met de hunne overeenkwamen , een uitgebreid Advis op te ílellen, en hetzelve, met voorkennis
zyner Medegedeputeerden, en op meer dan één ftuk een
meesten derzelve, ter Vergadering voor-ftemigd
te draagen.
Hier van zondt by zynen Afvaardigeren een affcilrift,
tef ens flrekkende om zyn gedrag in deezen gehouden te
hunner kennisfé te brengen.
De Reprefentanten beflooten voorts dit Stuk het licht te
doen zien. Vooreerst, gelyk de gemelde Secretaris ons berigt, „om alle Nederlanders in Raat te Hellen, het gerucht,
„ dat men thans alomnie verfpreidt, als of zy het Werk
„ van eene Nationaale Conventie zogten tegen te gaati ,
„ naar waarheid te beoordeelen; en ten anderen, om te
„ doen zien, op welke wyze zy zouden wenfchen, dat
„ dit groote werk werd tot Rand gebragt." Voorts
betuigen zy, „ wy zyn het met den Schryver van dit
„ Stuk over de Werkzaamheden en de Magt der eerie
byeen te roep ene Nationaale Conventie geheel eens ;
„ doch over zyne byzondere Gevoelens vellen wy geert
oordeel."
Ten aanziene van dit Iaatfle maakt de Burger VA? SWINDEN deeze aanmerking : „ Ik betuig, dat, indien ik dit
„ í1u1: op nieuws moest bearbeiden , ik op veele plaatfcn
„ nog meerdere argumenten tot flaaving van myn gevoe„ len zou bybrengen, en op andere de redeneeringen ver„ korten, en meer in één dringen, waar door zy mis„ íchien meer kragt zouden verkrygen ; doch hier toe ont„ brak my de tyd; ik heb het fruk in eenen korten tyd,
„ en, uit hoofde myner menigvuldige bezigheden by dag,
„ meest by nagt moeten frellen. !k heb nu geoordeeld
„ het zelve, zo als ik het uitgefprooken heb, zonder ver„ andering 'er in te rnaaken, te moeten opgeeven: letter„ lyk voor 't geen ik op fchrift hadt, en voor 't geen ik
,,op flaande voet in de Vergadering uit het hoofd heb
bygevoegd , zo als de Vooraffpraak en verfcheide an„ dere plaatzen, kan ik inflaan, dat ik het gezegde in
„ volle kragt, en meestal met dezelfde woorden, t'huis„ komende op 't papier heb gebragt."
„ Wy zouden," betuigt wyders de Secretaris in zvn
Voorberigt, „ wat ons betreft, van gedachten zyn, da:
H4
„ het
-
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„ het voor het Volk van Nederland zeer nuttig en heil„ zaam zou zyn, dat de eer/te byeen te roepenc Nationaate
„ Conventie zich enkel en alleen met het ontwer pen van
eene goede Contitutie bezig hieldt; dat intusfchen de
Provinciaale Vergaderingen, en die van H. H. M. doch
met zodanige verbeteringen, als aan eenige derzelven
„ zouden behooren te worden toegebragt, in ftand blee„ ven; en dat eerst dan, wanneer de Conilitutie bepaald
„ en door liet Volk aangenomen zal zyn, de Nationaale
„ wetgeevende en beftuurende Conventie , volgens de
„ wyze in de Contlitutie bepaald, wierde byeen geroepen,
met vernietiging van alle Vergaderingen en Admim„ firatien die daar mede ilrydig zouden zyn.' Ter vol
dat dit het begrip der ./Irjlerdamfche Re--ledigíavn
prefentanten was, wordt hier het fchryven aan de Stads
Gedeputeerden op dit ruk, op den 2i July 1. 1., in zyn
geheel aangevoerd.
Herinnerings- en overfchryvenswaardig is deeze taal:
„ Wy fchroomen niet openhartig te verklaaren, dat het
„ by ons boven allen twyfel en bedenking is, dat eene ge„ heel nieuwe Nederlandfche Constitutie noodzaaklyk
„ moet worden daar geíleld ; dat dezelve regelregt ftrek„ ke tot het grootfte en voor de redding van Nederland
„ zo onontbeerelyk oogmerk, namentlyk, de éénheid en
„ onverdeelbaarheid der Republiek; welk oogmerk wel de
„ waare bedoeling onzer Voorouderen is geweest, by het
„ aangaan der Unie van Utrecht, blykens, onder andere,
„ deeze woorden: Dat de Provintien zo geunieerd zullen zyn
„ als of zy maar déne Provintie waren; doch welke een„ beid en onverdeelbaarheid volkomen hersfenfchimmig
is geworden door de Provintiaale Souvereiniteit, door
„ daar by gewaarborgde wederzydfche Privilegien, enz. —
„ Wy zeggen het dan volmondig en met warme harten,
„ het is onze wensch , het is ons vuurig verlangen, dat
„ een nieuwe Conflitutie, rustende op Vryheid, Gelvk.
„ heid en Broederfcliap, dit groot doeleinde daar ftelle,
„ en daar door eindelyk de wonden geneezen worden,
„ welke de gebrekkige Unie van Utrecht heeft geflaa;, gen, en waar aan Nederland zo hevig bloedt. ---„ De Oproeping, waar toe voornaamlyk het Plan zou
„ moeten (rekken , kan en behoort voor als nog alleen te
„ dienen on eene Vergadering, door het Tolk zelf verkoo
„ ren, daar te ,hellen, die met ryp beraad een P?a12 ont„ werpe vast Bene nieuwe of liever verbeterde Regeerings_
„ 1 orl^;;
,
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Vorm; terwyl inmiddels hangende haaren arbeid, de
„ oude Machines, die zo lang geloopenz hebben, nog voort
gaan, op dat niets by overhaasting gefch;ede, maar met-.,
ryp overleg, en men regens overhaasting en haare na„ deelgin aan de Natie niet verantwoordelyk slaorde. Het
„ Plan zelve, § 49, voor de Nationaale Conventie, be„ hoorde door het Volk te worden goedgekeurd."
Het Advis van den Burger VAN SWINDEN loopt
I. Over de wyze hoe de Nationaale Vergadering zak
zamen geroepen worden — II. Over de Werkzaamheden
van die Vergadering -- III. Over de byzondere fchikkingen welke voor de Nationaale Vergadering zelve worden voorgemeld.
Dan, eer hy tot deeze hoofdzaaken trad, (lelde hy eene
algemeene Vraag voor: naamlyk „of de Reprefentanten
„ van iedere Provincie wel het regt hebben, om over dee„ ze poinc`Ien finaal te refolveeren , zqnder daar toe door
„ het Volk zelve te zyn geauthorifeerd ?" --@ Zyn ontken
antwoord, in deezen, behaagde niet. En werd dit voor--ned
el met eene zeer groote meerderheid van Stemmen verworpen.
Dit hot leezen wy by eene menigte Artykelen , tegen
enkele die goedkeuring wegdroegen, en eenige verandering- veroorzaakten, of verwerping van het eerstgeftelde,
of invoeging te wege bragten.
Wat de byzonderheden aangaat, deeze moeten in het
Stuk zelve geleezen worden. Wy fchryven alleen de
Slot- Aantekening des Burgers VAN SWINDEN hier over.
„ Het Plan aldus, met eenige zeer weinige veranderingen, goedgekeurd zynde, en wel met een drievou„ dig handgeklap, heb ik niet kunnen afzyn het woord.
„ op te vatten, en te zeggen: Dat, hoewel ik de
„ Decreeten der Vergadering eerbiedigde , ik nogthans
„ moest herinneren, dat ik niet gehouden kon worden,
„ als of ik myne ílem tot dit Plan en dit Decreet ge„ geeven had ; dat ik de Leden, welken het Volk tot
de eertle N. C. zoude benoemen, wel als wettig ver„ koozen Leden zou befchouwen; doch dat ik by myn
gevoelen bleef, en tot nadere. inlichting blyven zoude,
dat naamlyk de Eer/le Nationaale Conventie zodanige
„ groote magt niet behoorde te hebben, en dat men die
„ aan dezelve niet behoorde toe te kennen , zonder al„ voorens 's Volks goedkeuring daar over te hebben in„ gewonnen."
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Beginzeis der Kantiaanfche Wysaeerte , naar het Hoog
gevolgd, en met anlekeningen en eend-duitschvryelk
Yoor reden uitgegeeven, door PAULUS VAN THEMLtRT, Hoogleeraar by de Remonf ranten, te Imflerdam. Eer/te Dccl.
Te .ImJlerdam, by de Wed. J. Dóll, 1796. In gr. 8vo.
Buiten de Voorreden, :45 bl.
-

eermede tragt P. VAN HEMERT, Hoogleeraar in Taalkunde en Wysbegeerte by de Remonilranten, (fchoon
wy vernomen hebben , dat by voor dien Post bedankt
heeft, dewyl by zig elders met de woon tragt neder te
zetten,) door verfcheide Schriften by zyne Landgenooten
met lof bekend, een proef te veemen , of dit nieuwe gewas van het ten dien opzigte vrugtbaar Duitschland zig
ook op Nederlandfchen Bodem zou willen laaten verplanten.
De Kamiaanfche Wysbegeerte, aldus genoemd naar den
honingsbergfchen Hoogleeraar KANT, maakte, fëdert ver- fcheide jaaren, grooten opgang in bykans geheel Duitschland. Hier kende men ze flegts by gerugte, behalven dat
zig misfchien Benige weinigen de moeite hebben willen
vergen , om met deeze afgetrokken befpiegelingen nader
bekend te worden. De Hoogl. VAN HEMERT fchreef wel,
in den ware z79^, een kort Verlag van den Inhoud der
nieuwe TPj'sgeerte van den Heer KANT; waarby gevoegd
zyn eenige veymoedige Gedagten over de Zedenleer des
J--Zeeren KANT , te vinden in de Nieuwe Bydraagen tot liet
Menfchelyk Geluk, I D. i Stuk. Dan , daar deeze korte
fchets voelen niet duidelyk genoeg is voorgekomen, ver7ogten fommigen zyner Vrienden een uitvoeriger, en, zo
het mogelyke ware, verflaanbaarer berigt. Vrugteloos
wagtte hy, of zulks van anderen ondernomen mogt worden,waartoe de Utrechtfche Hoogl. HENNERT hoop gegeeven hadt. Hy befloot dan zelf handen aan 't werk te
flaan, en zou zulks voortgezet herben , ware hem niet in
handen gevallen het Boek van F. G. BORN, Hoogleeraar te
Leipzig, reeds in 1791 in 't licht verfcheenen. De Hoogleeraar veranderde daarop van befluit , en tragt den Nederlandfchen Wysgeer door dit Boek met de` Kantiaanfche Wysbegeerte bekend te maaken. By heeft dit Werk
van BORN veyelyk naargevolgd , hier en daar wat byvoegende , in eene aantekening of in den tekst zelven, en
ook, naar goedvinden, iets aflaatende. Vooraf gaat Bene
Voor-
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Voorreden van 33 bladz. , waarin de Hoogleeraar de
Historie van de K ntiaanfche Philofophie kortelyk ontvouwt. Van dezelve wordt niet minder dan van eene
geheele Hervormiig in de Wysbegeerte geiprooken. Van
de geboorte der Bove,matuurkunde aan, tot up den tyd van
KANT toe, hadden de Wysgeeren zig vrugteloos met dec.
ze Redenkennis bezig gehouden, en aan dezelve nog ninimer de vastheid eener [Tleetenfchap kunnen bezorgen. Dit
was , volgens íchryven des Hoogleeraars, voor ren Wys.
geer van Koningsberg bewaard gebleeven. „ De grond, (lagen van dit nieuwe gebouw , 't welk niet, gelyk de
„ voorigen, op een zaadgrond, maar op een ifeenrots ge„ bouwd is , legde by, in eene Academifche Verhandeling de mnundi fen srbilis atque intelligibi/is formd &
,, principiis, 177o. Elf jaaren laater vertoonde by dit ge„ bouw volkomener door de uitgaave van dat meester„ Eiuk, waaraan hy een groot gedeelte zyns werkzaarnen
„ levens gearbeid hadt, te weeten zyn Critik der remets
„ vernunfí. Nu ging 'er, in de Wysgeerte, een
nieuw licht op, en begon in Duitschland te fchynen.
„ -- De Reden leerde nu zig zelve kennen in haare
„ kragten en grenspaalen. " ----- Niet minder zyn, volgens opgaaf, de voordeelen , die wy van deeze nieuwe
Wysgeerte te wagten hebben. Eerst sloeg men geen acht
op dit nieuw opgaande Licht. Het heerlyk Werk van
KANT bleef een tyd lang verwaarloosd liggen. „Het was,
zegt de Hoogleeraar, „ of de Leerlingen der wysheid fluepen. Zy, die lazen, fcheenen liet niet te verflaan. --pen.
Dan zo haast de Critiek der zuivere Leden regt begon
bet udeerd te worden, was in Duitschland het begin
„ der Omwenteling in de Wysgeerte gemaakt," en beroemde Mannen werden derzelver Voorftanders. --- Echter erkenden niet allen dit weldaadig Licht: Veelen, en
daaronder Mannen van naam, de wydheroemde íchcrpzinnige MENDELSSOHN, MEINERS, FED ER, EBERHARD,
konden de Critifche Wysbegeerte niet verdraagen , en3
achtten dit Licht duisternis te zyn. Eerstgemelde noemde KANT den aliesvermilenden IJysgeer. Doch, volgens
gedagten des Hoogt. VAN HEMERT, was die groote,Joodfche Wysgeer te oud, om den fcherpzinnigen IC ANT refit
te verfhaan. Dit zal misfchien fommi en, die zig anderszins op hunne 111etaphyf!che kundigheden vry wat laaien
voorulaan, niet fIcrk bemoedigen, om hunne kragten aan
dc Criti:che Wysgeerte te beproeven. Dan doorgaans
der.
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denken de menfchen niet zo gering of nederig van zigzelven, en, al ware het om den naam van een Wysgeerig Vernuft te dragen, zullen toch wel fommigen lust
hebben, om den Konmgsbergfchen Wyzen te betudeeren. Doch wy kunnen 'niet nalaaten te voorfpellen, dat
fommigen van hen, die deeze reis onderneemen, wel hal
zullen bezwyken, daar hun de weg , die hen-verwg
Haat af te leggen, veel te moeilyk en onaangenaam zal
voorkomen. Ook onder de Duitfche Wysgeerige Vernuften waren 'er , die het der moeite niet waardig achtten,
om, gelyk zy voorgaven, „ alle die e riJlotelisch- fcholas„ ticks terminologie door te woriïelen, om den toegang
„ tot den voorgewenden verborgen fchat te vinden."
Aan hun zekerlyk , die zig niet gaarne verdiepen in fyne onderfcheidingen, moeilyke redeneeringen, of wier ze
gevoelig wordt aangedaan op het hooren of zien-nuwgeftl
van vreemdluidende of nieuwgefmeede Kunstwoorden ,
kan de Kanti<ranrche Wysbegeerte niet bevallig voorkom
men. Dan het is aan den anderen kant door de onder
maar al te zeer bewaarheid, dat, onder den fchyn-vindg
van fchoolfche fpitsvindigheid , men dikwyls alles veracht
heeft , waartoe meer infpanning van kragten vereischt
wordt , waardoor men ligtelyk den weg baant tot Bene
oppervlakkige denkwyze, welke zo naauw grenst aan los
lichtzinnigheid. Hun derhalven , die be--heidn
geerte hebben zig hierin te oefenen, wenfchen wy lust
en kragten, in de hoop, dat zy, naar het doorwandelen
van kronkelige wegen , mogen vinden het gewest des
lichts en der waarheid!
Doch liet wordt tyd, dat wy van den aart en inhoud
van dit Werk van BORN onzen Lezeren nader verflag geeven. Wy hebben de moeite genomen het dorre deezer
Wvsgeerige befpiegelingen door te worftelen , en zullen
tragten den nieuwsgierigen met den inhoud iets nader bekend te maaken, hoe zeer wy ook de moeilykheid ge.
voellef;, om zulks in zo een kort beftek te doen, als de
aart van dit Maandwerk vereischt. Dan wy zullen ach
aan het verlangen van onze Lezeren voldaan te heb -ten
wanneer wy hun met den omvang des Works ee--ben,
nigzins bekend maaken, ten einde zy zig daaraan zelven
helprocven , of zy zig daardoor tot verder onderzoek voelen opgewekt.
Het Werk beflaat uit drie Doelen , waarvan het eerite nu vertaald ht licht ziet , en bevat algemeen aan mer.r
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merkingen over den aart, onderfcheiden bronnen en foor ten, der -nenfchelyke kennis. Het tweede Deel handelt
over het gebruik dier bronnen, terwyl het derde de grenzen der menfchelyke kennis zal bepaalen.
Alle menfchelyke kennis begint by de Zinnen, gaat
voort tot 't her/tand, en eindigt by de Reden. — Eerst
wordt de aart onzer kennis naauwkeurig ontwikkeld. Kennen bepaalt zig tot het objet, welk wy ons .voorflellen,
en tot het onderwerp, dat is tot ons bewust zyn, aan
. Kennen is dus niet anders, dan-gande.vorftli
zig iets met bewustheid voorftellen. .Bewustheid bef'aat
derhalve in eene dubbele werkzaamheid, door welke de
voorftelling aan het object en aan het voorifellende onder
toegeeigend, en zo wel met het objet als onderwerp-werp
verbonden wordt. (Dit is, meenen wy, 't zelfde, 't
geen doorgaans wordt uitgedrukt, dat alle zelfsbewustheid
gefchiedt by wyze van reJlexie , dat is door van het
Voorwerp. waaromtrend ons denkvermogen bezig is, op
ons zelven (door KANT het onderwerp genoemd) te refleéteeren) §. i-5. Alle kennis is of oorfprongelyk of
empirisch , by ondervinding. 'Er zyn echter geene aan
doch alle kennis rust op waar -gebornvftli,
echter vol g t daaruit niet, dat alle kennis uit-nemig,
ervaring ontftaat. In ons is een zeker aanleg der natuur, door welke het kenvermogen alleenlyk uit zig zelve in ftaat is, zodanige kennis voorttebrengen, welke van
alle ervaring onafhangelyk is. Dit noemt men oo fprongelyke grond,/lagen onzer kennis. Hiertoe behoort al wat
volllrekt noodzaakelyle is. Wy kunnen niet befluiten, dat
het geen wy by ervaring kennen vol/leekt noodzaakel}k
is, dat het juist zo zyn moet, en niet anders kan plaats
hebben. Dat alle lichaamen porien hebben, leert de ondervinding; maar dat 'er voltrekt geen lichaam zonder
porien zou beftaan kunnen , kan daaruit niet belloten
worden. Hieruit volgt ook, dat het geen voljlrekt
algemeen is niet uit waarneeming gekend kan worden.
§. 7- Ia. Hierop berusten de twee Schoolfche Beginfëls van Demonftratie, te veeeten het B .ginfcl van Tegenflrydigheid en van de genoeg zaame Reden. (Recenfent vraagt hier, of deeze onderfcheiding in oor prron^
gelyke en ernpirifche wel zeer nuttig is ? Alle kennis
toch, 't zy men ze oorfprongelyk of empirisch noeme,
is verkreegen, ook volgens KANT. Zekerlyk is 'er een
oorfprongelyk denkvermogen in ons, 't geen zommige ob;

-
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juten befr:houwt als noodzaak elyk , dat by voorbeeld een
yuadraat vier zyden heeft, andere ílegts als voorwaarde.
lyl , gelyk de naensc /i heeft vyf Zintuigen. Maar is
daarom de kennis van he eerste oorfprongelyk? — ' t Is
]iet zelfde denkvermogen; 't onderfèheid ligt in den aart
der objecten. Zou dus de gewoone onderfcheiding in volf rekt noodzaakelyk (abfolute necesfariurn) en voorwaarde
(continumens) niet eigenaartiger zyn , als-lykofgebur
zoekende meer regtflreeks dit onderfcheid in de objeéten
des d'erftands?) Het kenvermogen is drievoudig,
en heflaat in aanfcliouwingen, of onmiddelyke voorftellingen, in begrippen, of algemeene, afgetrokkene voorffellingen , in bejluiten , zynde oordeelvellingen , afgeleid
uit andere voorftellingen , door middel van een derde.
Aan het eerfle beantwoordt zinnenlykheid, aan het
aan het derde Reden (§ 13.) (Dit
tweede
komt nagenoeg overeen met de gewoone Logifche verdeeling der drie werkzaamheden der ziel, (tres mentis opai•ationes) de eenvoudige bevatting der zaak , oordeel,
waardoor wy het Predicaat aan liet Jubject toeeigenen
of ontkennen, en Aedeneering, waar door wy het fubjeë
en Prcedicaat by een derde vergelyken.) In §. 39 wordt
de zinnenlykheid gezegd lydelyk te zyn. De Auteur tragt
de Tegenwerping tegen dit gevoelen optelosfen. „ Is
„ dit vermogen, zegt men, enkel lydelyk, daar het zelve
de indrukken, welke de dingen maaken, opneemt, en
„ in formen rangfchikt?" De Auteur antwoordt met te
doen opmerken, dat men niet bezeft, dat dit in order
brengen van het menigvuldige tot eenheid eigenlyk niet
tot de zinnenlykheid behoort, maar het werk van het
verfland is. Is, vraagen wy, deeze oplosfing wel vol.
doende? Schoon wy ook, volgens raad des Auteurs, hier
de fynere Critiek aanwenden, zien wy niet, hoe de
zinnenlykheid, welke toch in daadlyke voor/telling beílaat, enkel lydelyk is, al komen wy ook tot geen begrip of oordeel. Het voor/tellen is toch werkzaam zyn,
en kan zonder het kenvermogen niet gefchieden (. 1 3.)
Een lydelyke kragt of vermogen kan in de Phyfica iets
betekenen, alwaar men gewoon is te fpreeken van werking van gewigten , doch is in de Metaphyfica onzin.
KANT noemt echter, bladz. 8., zinnenlykheid lydelyk ver mogen; 't geen men een Contradictio in terminis zou noemen, dewyl lydend herken geen denkbeeld oplevert. Vermogen of kragt beftaat in werken, en is bet tegendeel
van

Ver/land,
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Evan lydelyk zyn. Het oog is volftrekt lydelyk, wanneer
het beeldje van eenig voorwerp op den bodem des oogs
valt; doch dit is ook geene voor/lelling, geene aanfchouwing, in de taal van KANT. Het kenvermogen moet hier
werkzaam zyn. Desniettegenftaande wordt §.-omtrend
48 de zinnenlykheid by een fpiegel vergeleeken. Men
zegt wel, in een Natuurkundigen zin , van den fpiegel,
dat dezelve een vermogen heeft de beeldtenisfen op te
vangen. Doch heeft by ook aanfchouwvingen gelyk de
zinnenlykheid ? (§. r3.) Wil men door lydelyk alleen
te kennen geeven ('t geen wy niet kunnen denken), dat
het kenvermogen noodzaakelyk en lydelyk volgt deezen
onmiddelyken indruk der zinnen; dan moet men ook het
Oordeel, de Reden, met één woord alle Werkzaamheden
van ons kenvermogen, lydelyk noemen, als volgende nood
regels. Maar zinnenlykheid is, volgens §. 39 -zakely
enkel ontvangbaarheid, en de indruk van een voorwerp
op de zinnenlykheid is gewaarwording. Doch elders (§.
13.) wordt zinnenlykheid gezegd het vermogen ten opzigte
van aanfchouwingen, en wordt gefproken van zinnenlyke
Ifoorjtellingen. Kan men, door al te fcherpzinnig te onderfcheiden, zigzelven ook in verwarring brengein?
Het onbepaalde Voorwerp, op welk een aanfchouwing
door gewaarwording betrekking heeft, wordt Verfchyaalét
(Phaenomenon) genoemd. In de aanfchouwing, even als
in de vooriteiling, moet hof en form onderfcheiden worden (§. 2 en 39.) De Plof der aanfchouwing is dat geen,
wat in dezelve de plaats van het verichynfel ontvangt,
of hetzelve vertegenwoordigt. De form, daartegen ,
heilaat in dat geen , waardoor het menigvuldi e der
ftof e , of van het vertegenwoordigde verfchynfel , naar
zekere betrekkingen geregeld, eenheid verkrygt.
Voorts worden onze oordeelen , ten opzigte van den
inhoud of waarde, nog verdeeld in analytifche en fvnlhetifche Q. r ,. In het eerfle geval verkrygt onze kennis
door dat gezegde geen nieuwen aanwas ; by voorbeeld
alle cirkels zyn ron 1. In het laatt`le geval, wanneer
naamelyk in het gezegde iets voorkomt , dat te voorex
in het grondbegrip des onderwerps niet lag opgefoten ,
wordt onze kennis daadelyk vermeerderd en uitgebreid;
by voorbeeld alle lichaamen zyn zwaar. De lucht is
veerkragtig. Hierover is verfchil ontffaan, 't geen
hier breedvoerig behandeld wordt; en veelen zullen ligt
oordeelen, dat dit geheele verfchil zo veel gefchryfs niet
waar,
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waardig is. Wy zien niet in, dat van deeze onderfchei.
ding veel toepasfelyk gebruik te maaken is. Waarom
wy ook veele andere verdeelingen en onderfcheidingen ,
die hier gemaakt worden , kortheidshalven voorbygaan ,
gelyk voorwezpelyk° en ondertiverpelyke, mathematifccfae en
philofophifche, befchouivende en beoejènende, historifche en
redenlyke kennis §. i6 - o. Tot de volmaaktheid der kennis behoort algemncenheid, duidelykheid, waarheid, zeker
en noodzaakelykheid §. 26 -33. Dit is de inhoud van-heid
de Inleiding tot het Werk zelve.
Voorts bevat dit Boek 3 Hoofddeelen. 't Eerfte han
zuivere zinnenlykheid, en bevat 2 Afdeelin--deltvan
gen over Ruimte en ?yd; 't tweede van het zuivere herftand ; ' t derde van de zuivere Reden, overeenkomflig
den drievoudigen aart van het kenvermogen, gclyk bo.
ver_ door ons is aangeweezen.
Tot de zuivere zinnenlykheid, of zuivere aanfchouivingen van vooren, behooren Ruimte en 1'yd. Deeze kennis
is, volgens de leer van KANT, oorfprongelyk, niet op
ervaring berustende, dewyl het ons volftrekt onniogelyk
is, voorwerpen der zinnenlykheid te denken, ten zy wy
ons dezelve voorstellen als ergens, dat is buiten ons en
buiten elkander, of in ruimte, en in een zekeren tyd,
dat is, of te gelyk beftaande, of elkander opvolgende.
Dus zyn Ruimte en Tyd formen der zinnenlykheid.
Hun, die niet geheel onbedreeven zyn in de Gefchiedenisfe der Wysgeerte, kan het vermaarde verfchil, oud
gevoerd tusfèhen de Engelfchen en Duitichers, over-tyds
Ruimte en Tyd, niet onbekend zyn. Bekend is ten dien
opzigte de briefwisfcling tusfchen twee beroemde mannen der voorige Eeuw, LEIUNITS en CLARKE. Recenfént acht het Biet ondienftig , hieruit met een kort woord
iets te herinneren. De navolgers van den grooten NEWTON, grootex echter in 't Pliyfaque dan Metaphyfique vak,
befchouwden Ruimte als iets sveezenlyks, fpraken van het.
zelve 'als eene Beliaanlykheid, fchreeven het de eigen
ommeetel kheid , noodzaakelykheid, enz. toe,-fchapenv
en verklaarden dus de Ruimte voor een *tribus of Eigenfchap van het noodzaakelyk Weezen, dat is van God,
zo dat deeze als door de onmeetelyke Ruimte verfpreid
moest befchouwd worden ; 't geen zy Gods alomte;enwoordigheid noemden. Op dezelfde wyze dagten zy van de
l yd of Duoring, zynde de Tyd een gedeelte van de Eeuwibheid, en eeuc)vzge duoring mede een 4ttribut der Godheid.
,
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held. LEIBNITS was van een geheel tegengefleld gevoelen , beweerende , dat Ruimte alleen beftondt in onze
verbeelding, zynde niets anders dan het afgetrokken denk
zelve ; zo dat, deeze weggeno--beldvanLichm
men zynde, 'er een louter niets overbleef. 't Zelfde beweerde by van den Tyd, zynde wederom niet anders,
dan hèt afgetrokken denkbeeld an elkander opvolgende
dingen , zodat, deeze weggenomen zynde, 'er flegts een
imaginair of ingebeeld weezen overbleef. Volgens 'é
geen in de Leibnitiaanfche School geleerd wordt, is Ruimte
en 7d enkel eerre Relatie of betrekking, en het is door
ervaaring en abflraëtie van gelyktydige of opeenvolgende
dingen, dat wy komen op het denkbeeld van Ruimte en
?yd. Dit weinige meenden wy onzen Lezeren te moeten
herinneren. Dit oude verfchilfluk wordt hier niet eigenlyk
regtftreeks behandeld; dan blykt hier uit, dat de Kantiaanfcfie School zig in zo verre tegen de Leibnitiagnfche, welke
Wysgeerte fèdert LEIBNITS in Duitschland de heerfchen.
de is, verzet, dat zy beweert, dat .Ruimte en Tyd oonfprongelyke denkbeelden zyn, waartoe wy niet door bovengemelde i1b imclie zyn gekomen. Ons beftek laat
geenszins toe, dit ituk hier te behandelen ; ook is het
misfchien niet van dat gewigt. Twee Afdeelingen, dat
is ongeveer de helft van dit Boek, zonder de Inleiding,
worden hier aan befteed. Wy zullen onzen Lezeren,
tot een proef, een en ander bewys niededeelen, waar
Auteur dit gevoelen zoekt te flaaven. „ De-med
„ voorftelling der ruimte (bladz. go.) kan in ons niet ge„ boren zyn, te gelyk met de voorfreliing van em4irifche.
„ voorwerpen, als of dezelve met deezen gegeeven waren. Want de ruimte Raat in betrekking tot de voor„ werpen, in de ruimte, juist zo, als de grond eenei
„ zake Raat tot de gevolgen van dien grond. Nu moet
de grond natuurlyker wyze eerder zyn, dan het geen,
„ wat als een gevolg aan dezelve verbonden is , dewy!
„ het gevolg zonder den grond niet mogelyk is." (Som
zal dit duister zyn. De Auteur wil zeggen, wy-migen
kunnen geen voorwerpen denken, of moeten eerst denken
aan Ruimte , waarin zy beflaan zullen. Doch waarom,
vraagen wy, zyn het geen gelyktydige en geasfocieerde
denkbeelden, die te gelyk met elkander geboren worden
Hadden wy geen denkbeeld van uitgcJlrektheid (en 'er is
geen uitgefrektheid zonder uitgefrekte voorwerpen, d-ie
. TT.
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wy door ervaaring kennen) hadden wy ook geen denk
Ruimte.) „ Terwyl wy bezig zyn met uit-beldvan
voorwerpen waar te neemen , tellen wy ons-„wenclig
dezelve voor niet blootelyk als dingen, welke van ons
„ onderfcheiden zyn ; maar tevens als dingen, die in
„ eene andere plaats zyn , dat is in een ander deel van
„ de ruimte, als (dan) dat deel, in 't welk wy ons be,, vinden." ( Dit gaat goed ! Maar kunnen wy vooraf
denkbeeld van Ruimte hebben, eer wy uitge/lrekte voor
door ervaaring hebben leeren kennen? Zo niet -werpn ,
dan is Ruimte een Gevolg van uitgebreidheid) „ Gevol„ gelyk bevat de voorftelling van buiten ons en buiten
„ elkander reeds de voorflelling van Ruimte in zig." -„ Wil men de Ruimte houden voor eerre bepaaling van
die dingen op zig zelve, welke den grondflag der ver„ fchynfelen uitmaaken; dan zal de ruimte of eene toe„ valligheid (accidens) , of eerre enkele betrekking ,
of een afgetrokken, of een algemeen begrip zyn moe
„ ten. — Maar zy is geen toevalligheid, geene zoda,, nige bepaaling van een voorwerp, welke in het zelve,
„ als in haar onmiddelyk fubftrattira, inhangt. Want welk
„ fubftratum zou het zyn, waaraan de ruimte, door in„ hanging, zou kunnen verbonden weezen ? De uitwven„ dige voorwerpen kunnen het niet zvn; want deze ilei„ len wy ons, immers, geenzins voor, als het fiilftrutum
van de ruimte ; integendeel dellen wy ons de uiter„ lyke voorwerpen of de verfchynfels veel meer voor,
, als in de ruimte beílaande." Door foortgelyyke rede
wordt verder beweezen , dat de Ruimte ook-nerig
geen Betrekking, of afgetrokken be rijg, zyn kan. Dan
wy kunnen hierin den Auteur net volgen; noch daarop
onze aanmerkingen mededeelen. Tot een proef aneenen
wy onzen Lezeren genoeg gezegd te hebben, om lien,
die zig tot dergelyke befpienelingen opgewekt gevoelen,
aan te fpooren, het Boek zelve op te (laan. Die deeze
fpvs niet gevalt, laaien dezelve veyelyk onaangeroerd. —
Alleenlyk moeten wy nog op het gevolg, 't geen hieruit
S. q.g. wordt afgeleid, dat, naamelyk , de Ruimte geene
osttkenning, geen bloot niets is, aanmerken, dat wy zulks
wel toehaan, voor zo verre het eene vooijtelling is, die
onder de gedaante van iets pofitief.+ voorkomt, niet gelyktlaande met domheid, onweetenheid, enz.; doch buiten
ons begrip is 'er niets weezenlyks voorhanden ; Ruimte
be-
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beftaat flegts in onze Verbeelding, of in ons. Ligt
kan deeze aanmerking in vervolg van dienst zyn. Doch
wy willen niet vocruitloopen.
In de volgende Afdeeling wordt op foortgelyke gronden aangetoond, dat de Tyd geen algeween begrip , betrekking, enz. kan zyn, en daaruit afgeleid, dat de Tyd
een tweede form der zinnenlykheid en een oorfprongelyk
denkbeeld is.
In het tweede Hoofddeel wordt gehandeld van het zuivere Verflafid Hier ontmoet mem een naauwkeuriger onderzoek naar de oorfprongelyke Tier landsbegrippen , die
Beenzins uit ervaaring gefchept zyn; want door deeze
begrippen wordt, naar de lecre van KANT , eerst het
denken mogelyk. Het zyn noodzaakelyke Begrippen , en
ervaar!aag kan gene nrsodzaakelykheid leeren (^. 9.) By
het naauwkcurïge onderzoek van de natuur der menfchelyke kennisfe, moet men eindelyk fluiten op begrippen,
welke niet uit de ervaaring kunnen ontfprmgen. (Zeker
y k is het verf}and niet uit de ervaarng, maar een oor-1
vermogen. Dit achten wy zo klaar, dat het-fprongelyk
geen diepzinnig onderzoek fchynt te behoeven. Zie
voorts 't geen wy boven heiben aangemerkt.) Decze
zuivere herjiandsbegrippen worden, in navolging van den
ouden ARISTOTELES, Categories genoemd (^. 57.) Ten
aanzien van de form wordt ons oordeel in zyne werk
bepaald door vier wyzingen : Hoegrootheid,-zamhedn
Hoedanigheid, Betrekking, Modaliteit; en ieder heeft wederom 3 onderdeelen; dus 'er in 't geheel 12 Categorien
zyn, welke (§. 65.) aldus in eene Tafel worden opgeg,eeven.
I.

3•

Hoegrootheid.
Eenheid (de maat)
Veelheid (de grootheid)

Alheid (het geheel).

Betrekking.
Zelfilandig eti inhangend (Zelf.
flandigheid en Toeval) ghe;d).
Oorzaakelykheid en aihanglykheid (oorzaak en gewrogt).
Gemeenfchap ( wederkeerige
werking).

2.

Hoedanigheid.
Weezenlykheid of realiteit.
Bepaaling.
Ontkenning.

4•

Modaliteit.
Mooglykheid -- onmogelykheid.
ZVn — niet zvn.
Noodzaaklykheid — toevallig -

heid.
M
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Onlangs, Ieest men aan den voet der bladzyde , gat
WILDT te Gottingen een nieuwe Tafel der Catagoricn
uit, waarin by het getal derzelven vermeerderde : waar
door men denken zou, dat zulks eene willekeurige optel
herinnert zig hier by ook, dat de-lingware.Rcft
fcholafliken, volgers van ARISTOTELES, op het voetfpoor
van hunnen Meester flegts io Categorien telden , als
SubJlantie, Hoegrootheid, Hoedanigheid, Betrekking, Werking, Lyaen, het Waar? het Wanneer? Ligging, Wyze
van zyn. Anderen hebben gemeend , dat men het
getal nog kon verminderen, 't geen wy waarergens in

dit versje hebben gevonden begreepen te zyn:

Mens , Menfura, Quiës, Motus, Pofitura, Figura
Surat cum Materia cun^tarum exordia rerum.

Doch onze Auteur meent van vooren op eene onweder
te kunnen bewyzen, dat deeze 4 Hoofd-fpreklywz
begrippen, die derzelver beflaan--begripnmtd12
deelen uitmaaken, den geheelen voorraad behelzen van
alle onze oorf^ironglyk ,'erkreegen IYerflandsbeggrippen, uit
welke alle onze mogelyke kennis moet worden zamengefeld. Zie hier het Bewys. „ Alle verftandsdaaden, en
„ dus ook de oordeelen, tot welke het denken zig laat
„ te rug leiden , zyn alleen door begrippen mooglyk.
„ Een begrip is anders niet dan predicaat tot een moog„ lyk oordeel. Zo veele oorfprongelyke formen der ver„ ftandsdaaden 'er, derhalven, zyn; even zo veele grondbegrippen moeten 'er ook voorhanden zyn. Ware 'er
één begrip meer, dan 'er zulke oorfprongelyke werkzaamheden van het denken zyn ; zoude hier uit volgen,
„ dat dit begrip tot geene verftandsdaad zou konnen ge.
„ bruikt worden. Nu moet toch elke verilandsdaad on„ der de eene of andere form ft aan; gevolgelyk zou dan
dit begrip, in 't algemeen, tot het denken niet kunnen
„ worden gebruikt , en derhalve ledig, en zonder be„ wustheid, in de ziel moeten liggen. Doch dit is vol„ (trekt onmooglyk. 'Er kan dus niet één begrip meer
„ zyn." In §. 67. wordt deeze Categorientafel nader
ontwikkeld en uitgeplozen. Aldus wordt, by voorbeeld,
opgemerkt, dat in elke van deeze vier Clasièn de derde
Categorie uit de verbinding der tweede met de eerfle ontílaat. Zo is de Blheid of Geheelheid niet anders dan Veel
als Eenheid aangemerkt; de Bepaaling niets dan PJe--heid
Zen..
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zenlykheid met ontkenning verbonden; de Gemeenfchiap
niets dan oorzaakelykheid eener Zelffandigheid, in wederkeerige bepaaling van dezelve; de Noodzaakelykheid
niets anders dan de -4amveezigheid door de mooglykheid
zelve gegeeven. Echter is daarom de derde Categorie
niet blootelyk afgeleid, maar een Jlambegrip van 't zuivere verftand. * Uit deeze ftambegrippen laaten zig
wederom fubalterne begrippen afleiden (§. 69,) die even
zo zuiver, en van de Ervaring onafhangelyk zyn, als de
grondbegrippen zelve. KANT noemt dezelve Pradicabilia
des zuiveren verftands.
Het derde Hoofddeel, 't welk zeer kort is, handelt
van de zuivere reden; doch plaats verbiedt ons, hieruit
byzonderheden over te neemen. Wy meenen genoeg ge•
zegd te hebben, om onze Lezers met den doorgaanden
inhoud van dit Boek bekend te maalsen, en achten dus
aan de nieuwsgierigheid van het leezend Publiek in zo
verre voldaan te hebben. Een andere vraag is , of de
verwagting van hen , die zo lang van dit nieuw opgaande Licht boven den Duitfchen Horizon gehoord hebben, voldaan is, meenende hierin, wy weeten niet wel
nieuwe Verborgenheden , dus lang in de duisternis-ke,
begraaven, klaar ontvouwd te zien; en zy zullen by voor
hunne hoop opgeeven. Elk beoordeelt een-rades
nieuw Boek meestal naar zyne geaartheid , fmaak, en
reeds opgevatte begrippen. Het kan niet anders of dit
moet inzonderheid het lot zyn van dit Werk van den
Kantiaanfchen Wysgeer. Sommigen zullen het, zonder
verder onderzoek, verwerpen, houdende het voor opgewarmde kost van oude flriftotelisch- fcholaftike Wys_
geerte, in nieuwe fchotelen opgedischt. Voorzigtiger zullen zy doen, die niet te fchielyk oordeel vellen, wil
liever de volgende Deelen deezes Werks afwag--lend
ten, of dááí het beloofde Licht mag komen opdaagen.
Wy willen dan in onze oordeelvelling niet vooruitloopen,
of de Lezeren voorinneemen, maar hen liever een onpartydig onderzoek aanbeveelen, zo zy anders denken
daartoe den vereischten aanleg te hebben. De beminnaar
van dergelyke ftudien zal echter den Hoogl. VAN HEMERT bedanken voor den arbeid , welken by daaraan
betteed heeft; en, fchoon hy hier ílegts als Vertaaler te
voorfchyn komt, heeft hy zig, door verfcheiden oorfprongelyke fchriften, waarin kunde en fcherpzinnigheid doorflraalen, genoeg by zyne Landgenooten bekend gemaakt.
13
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De Hoogleeraar is ook zodanig door dit nieuw Wysgeerig Licht bekoord, dat hy, in 't flot der Voorrede, allen ten fierkften uitnoodigt om daaraan deel te neemen,
ter betlryding van .Fttheiftery, Tvyfelaary en Onver fchiliigheid , welke de dierbaarste belangen van het Menschdom openlyk dreigen te ondermynen. Ook de fcbrandere
Auteur van Zeno, over Ongeloof en Zeden (HULSUOFF)
bladz. 13. verwagt, dat ook de Engelfchen zig zullen bemoeien met deeze groote Omwenteling, en openlyk deelnee men in de hedendaagfche Gefchillen over zulke verhevene
esa belangryke onderwerpen. De Hoogleeraar vermaant
echter tegen het misbruik, 't geen van de Kantiaanfche
Wysgeerte, in Duitschland, maar al te veel, gemaakt is,
daar men ook de Leer van Jezus in de form der Kantiaanfche Wysgeerte heeft willen dwingen , of wel de
leer van KANT in het Christendom zoeken. Niet ten onpasfe is deeze vermaaning voor onze Landslieden, die zo
greetig zyn alle nieuwigheden der Duitfchers over te neemen: want waarlyk laaten zig, ook naar 't oordeel van
den Recenfent, Arifotelifche Ccategorien en de eenvoudige
Leer van Jezus -geenszins vereenigen : en, zo de frontmoedige LUTHER nog leefde, deedt hy, tegen hen, die
de dr2ftotelij2he Categorien in 't Christendom zoeken,
gewisfelyk wederom, te Heidelberg, (gelyk hy deedt
1518.) de Thefts aanplakken : Si quis vult in /fr iflutcle
philofophari, prins oportet in Christo flultificari.
-
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Lofrede op HERD-MANNUS GERARDUS OOSTERDYK, door
JERONIMO DL BOSCH. Te 4mfterdam , by P. den
Hengst, 1795. In gr. 8vo. 77 bl.

ene Nagedagtenis van een Vriend aan een Vriend geheiligd, en beiden waardig. De geleerde en bekwaaMe DE noscn treedt hier voor, om den Naam te vermelden en te vereeuwigen van zynen Kunst- en Boezem
OOSTERDYK , te midden der Leden van het-vriend
Genootfchap Concordia & Libertate. Hy doet het op
Bene wyze, zyns en zyns overleden Kunstbroeders waar
taal van 't hart, en geeft een kleine,-dig.Hyfprekt
doch kragtige, Schets van het Leeven en 't Character van
een Man , voor welken alle de Leden des Genootichaps ,
met zo veel reden, Bene byzondere liefde en hoogagting
hadden.
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De taak, welke by op zich genomen hadt . te recht
kennende, betuigt de Redenaar, „ dat," zal die Gedag
ons zullen moeten ont--tenisvrgwélfchd,„y
„ houden van alles wat eenigzins overdreeven íchynt of
„ te ver gezogt te zyn." „ Wy zullen alleen de zui,, vere waarheid moeten hulde doen ; naardien de deug,, den en de verftandige vermogens van hem, welke het
,, gewichtig onderwerp deczer ledenvoering zyn zal ,
„ noch eenen bloemryken ilyl , noch Benige verheevene
„ uitdrukkingen, of dichterlyke fieraa.den behoeven, en
naardien de ontwikkeling van zyn inborst, de vertoo„ ving van zyne natuurl^ke neigingen, liet daar uit af„ geleid verhaal van zyn gedrag en zeden, en Bene korte
„ befchryving van zyne algemeene kundigheden, genoeg„ zaam zullen zyn om hem naar waarde te leeren ken-

„ nen.
In het
,

volbrengen

van deezen

laatoen

Vriendichaps-

pligt geeft de Redenaar, vooreerst, eene korte Schets van
OOSTERDYK's Leeven, welke by zelve geíchreeven , en
aan hem op zyn ziekhedde overgehandigd hadt, om hein
in slaat te Hellen tot het vieren deezer Nagedagtenis,
welke de Overledene gewild hadt dat door hem ge-

fchieden

by

zou. Vervolgens leidt

daar uit

eenige

denkbeelden af omtrent 's Mans gemaakte vorderingen
in het opwakkeren van zyne zedelyke en verffandige ver
welke egter voornaamlyk hunne betrekking heb.a-mogens,
ben tot het door Eendragt en T7ryheid bloeiende Genoot
gewichtige taak , om zyne overige-fchap:terwylbd
bekwaamheden, als die van een ervaaren en voorzigtig
Geneesmeester, af te maaien, overlaat aan die geenen
zyner Vrienden, welke, Leden van dat Genootfchap, bekwaamheid daartoe in eene ruime maate bezitten.
Het zal in onze t'aderlandfche Letteroefeningen zeer
pasfen, dat wy, uit dit eigen Opstel des Overledenen, zeer
kortlyk overneemen wat deezen Faderlandschen Geleerdens Leeven betreft.
Te Tatwvyk aan den Rhyn werd, op den 19 Nov. 1731,
x. G. OOSTERDYK gebooren ; doch verwisfelde, daar zyn
Vader, te gemelder plaatze Predikant, te Utrecht beroepen werd, die Stad voor de plaats zyner geboorte. Beter behaagen vendt hy in 't Latyn dan in 't Fra92sch. In
February 1744 verloor hy, op twee elkander volgende
dagen, Vader en Grootvader , de laatfte Hougleeraar in
de Geneeskunde te Leyden. De laatstgemelde hadt hem
14
fierk
,

i2ó

J. -bE B 0 S C H, LOFREDE

fterk aangezet om Doctor te worden ; doch zyne zinnelykheid helde meer over om 's Vaders beroep te volgen.
Dan, zyn Oom, JOANNES OOSTERDYK SCHACHT, Hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht, naa dat by de Latynfche Schoolen, met lof, verlaaten hadt, de Raadgeever
omtrent het aanleggen zyner Studien geworden zynde ,
lag hy zich, onder de vermaardite Mannen der Stichtfc/2 e.
i-Ioogefchoole van dien tyd, toe op de Voorbereidende
Weetenfchappen, en zette zich voorts bepaald tot de Geneeskunde. Hy werd, naa een achtjaarig verblyf op de
Hoogefchoole, in 175q. tot Doctor in de Medicynen bevorderd; en zette zich in 't volgend jaar te fhnfierda;n
neder, om de Pratyk te beoefenen. De lust tot de Poëzy, hem van vroeg eigen, en freeds bygebleeven, verliet
hem niet; en maakte hy nu en dan eenige Latyn/che.
Verzen. Maar eene verkeering met Nederduitfche Dichteren, en veel genoegen in den Schouwburg vindende,
gaf zulks gelegenheid om zich meer tot de Nederduiafche
Poëzy te begeeven , zo dat de Latynfche meest agterbleef; die egter, eenige jaaren laater, door zyne verkee•
ring niet zynen Vriend nE EOSCH , weder boven kwam.
Dit is het kort begrip van 't geen OOSTERDYK, die
op den 19 April 1795 overleedt, van zichzelven zegt.
Dit berigt is de fcheering voor den inflag van den
Burger DE BOSCH, die 'er eene Lofreden op grondt,
welke de aandagt der Toehoorderen zeker uitlokte , en
de der Leezeren met veel genoegen bezig houdt.
Veele Holland/he Gedichten heeft OOSTERDYK gemaakt, waar van zeer veele afzonderlyk, telkens op zy.
ne kosten, gedrukt zyn geworden, om ze aan zyne Vrienden mede te deelen.
De ontïtaane Burgerlyke Oneenigheden, waar door, in
de laat(le jaarera zyns leevens, het Vaderland werd ge! hokt, hadden een aanmerkelyken invloed op OOSTER
inwendige rust; en droefgeestigheid begon beheer -DYK's
geest te worden. Dan dit fpoorde-fchersvanzy
hein aan tot eerre onderneeming, welke noodzaaklyk zyne gedachten van dien toetland des Vaderlands veelal
moest aftrekken. „ Nu en dan hadt hy een Lierdicht
„ van HORATIUS in Nederduitfche Verzen overgebragt,
„ thans ondernam hy alle de Boeken van dien Lan•nfchen Lierdichter op dezelfde wyze te behandelen; en
„ het heeft hein mogen gebeuren , weinig dagen voor
dat hy, uit hoofde der Ziekte, zich aan zyn kamer
„ moest
„
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„ moest verbinden, daar aan de laatfie hand te leggen."
De Burger DE BOSCH geeft hoope dat dit belangryk Werk
door den druk zal worden gemeen gemaakt. Gelyk by
ook een Bundel uitgeleezen Gelegenheids - Verzen als bui
ten twyfel te verwagten aankondigt.
Op zyn ziek- en doodbedde strekte het leezen der Dichteren hem niet alleen ter uitfpanning en vervrolyking;
„ maar den dood voelende naderen, was by niet alleen
„ zonder vrees; maar floeg de hand aan de Lier, om het
„ Opperweezen, in welluidende Verzen , voor zyne be
„ weezene weldaaden te danken; wanneer hy niet afliet,
„ die byzondere gunst van GOD te erkennen , welke hein
„ in zyne Ziekte vergund hadt , zich niet die Letteroefeningen te verlustigen, waarvan hein, in zyne gezonde
dagen, zyne menigvuldige bezigheden veeltyds hadden
afgetrokken; terwyl de Voorfchriften van eersen rede„ lyken Godsdienst, en een vast geloof in die Leer, wel„ ke door JESUS CHRISTUS is aan het licht gebragt, de
„ bekommermsfen deeden verdwynen, en de aangenaamfte
vooruitzigten opleverden ; zo dat by nu de zalige rust
inging met een welbereid en vrolyk gemoed, en dien dag,
„ verichriklyk voor anderen , aanmerkte als een gezegend
„ tydílip, wanneer hy, van alle aardfiche zorgen ontflaa„ gen, ruime ftoffe zou vinden tot uitbreidinge van de
oneindige goedertierenheden des Allerhoogl}en. " Dit
Latynsch Gedicht, door OOSTERDYK op zyn ilerfbedde
vervaardigd , vindt men agter deeze Lofreden geplaatst.
Waarby DE BOSCH nog gevoegd heeft die Latynfche
Verzen van zichzelven, welke op het onderwerp deezer
Redenvoeringe betrekking hebben; als mede eenige Neder
Gedichten, mede Baande op eene byzonderheid-duitfe
in de Redenvoering voorkomende.
„ Het is moeilyk," verklaart de Redenaar, „een braaf
„ Chara&er met woorden te tchilderen, en alle deszelfs
uitneemende hoedanigheden zodanig onder 't oog van
„ Vrienden en Bekenden te brengen , dat men genood„ zaakt wordt by zich zelven uit te roepen:" „ „ De
„ „ Man was alzo, ik zie hem dus handelen, het gezeg„ „ de is waarachtig!" " Dit beproeft DE BOSCH, en
flaagt gelukkig. Komt hy foms tot kleinigheden, 't is in
deeze dat men veelal de Menfchen best leert kennen; b.
v. (want wy kunnen ons hier niet inlaaten om den Redenaar te volgen,) van zynen heufchen en vriendlyket aart
fpree-
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fpreekende, zegt hy, onder andere : „ Zyne gewillige
„ Dienstmaagden waren met genoegen vervuld , by de
terugkomst van haaren Heer, van wien zy nimmer eeni„ ge trotíche bevelen ontvingen ; maar die van haar, als
kinderen, verzogt het geen hy noodig hadt : eene
zaak, welke veeltyds verwaarloosd wordt door hen, op
„ wier lippen wel geduuriglyk de woorden Yryheid en Gc„ lykheid zyn; maar die, in hun klein beftek, geenzins die
deugden betrachten , op welke men beweert dat het
,, groot Staatsgebouw moet rusten."
Ten 1lotte herinnert de Redenaar die Leden des Genootfchaps hunnen Kunstbroeder en 1Vledearbeider,, die,
zints Dec. I5, een der waardigife Leden uitmaakte. Dan wy hebben reeds genoeg bygebragt , om
deeze Lofreden, op eene voordeelige wyze, te onderfcheiden van veele Nagedagtenis - Redenvoeringen. En het
Onderwerp en de Redenaar deeden ons niets minder
wagten. Voldoening durven wy den Leezeren belooven.
Jets ter -Nagedachtenis van STEVEN JAN VAN GEUNS, MZ.
Hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht. Door P. w.
PROVO-KLUIT, en D. A. J. TROULJA. Te Utrecht,
by de Leed. J. van Terveen en Zoon, 1795. In 8vo.
31 bl.
wee bewonderaars van wylen den verdienftelyken
Hoogleeraar STEVEN JAN VAN GEUNS
T
wee
vonden zich opgewekt , om den waardigen Man het offer

van hoogagtinge toe te zwaaien. De een naa den anderen bLkiom het Spreekgeftoelte , en volvoerde het treurig
werk, de eerde in ongebonden, de tweede in gebonden,
ftyl. KLUIT fchetst zynen Leermeester, in eenige trekken, als Geleerde en als Mensch. Gelyk 'sMans zedelyke
waarde alomme, en ook by ons, bekend was, dus kun
ook de volgende kenmerking, in de eerstgenoem--newy
de hoedanigheid, indien het noodig ware, door ons getuigenis bekragtigen. „ In kunde en werkzaamheid overtrof
hy alle zyne tydgenooten zyne geleerdheid was
„ zoo onbepaald als zynen (zyn) yver -- hy had het
„ vak der Letterkunde met vrucht bearbeid - — in de
1V"ysbegeerte bezat hy Benen hoogeren graad van ken.
„ nis,
„
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„ nis, dan die de klank van Meester geeft; fchoon by
ti , openlyk , en onder veele toejuichingen, tot denzelven bedan zeer verre was by in de gelrei„ vordert was
„ men der Geneeskunde ingedrongen."
Het Dichtftuk vertoont meer blyken van welmeenendheid, dan van
poëtisch vernuft. Veele regels ontmoet men 'er, niets
meer dan proza op rym gebragt, of door topwoorden
aangevuld. Onder andere de volgende, flaande op des Overledenen Leerlingen, die het Lyk ten grave droegen:
My dunkt ik zie hem nog door u daar heenen dragen,
, 'k Zie hoe gy weenend hem op uwe fchoudren heft
,, Daar Ponden we om zyn graf, met grievend leed doordrongen,
,. Door droefheid fprakeloos, als marmren beelden, heen,
„ En bange zuchten aan het lydend hart ontwrongen,
„ Verbraaken onder ons de diepe fttlte alleen."

Intusfchen , om de diepe hoogagting , welke ook wy
zelven den voortreflyken VAN GEUNS toedroegen, willen
wy aan TROULJA'S jeugd gaarne iets toegeeven, en liever zyn gevoelig hart pryzen, dan de gebreken in zyn gefchrift ten flrengfte doorhaalen.
Lotjen TJ2ahlflein, of het gelukkig gebruik van Oni landigheden en
Begaafdheden. Ifre Deel. Uit het Iloogduitsck, Te Leyden, by
Ilerdingh en du Mortier, í7g6. In g r°. 8vo. 4C1 bl.
fr y, die, in eersen Roman, wonderly[.e avantuuren , min of
.^. meer waarfchynlyke doch vreemde gevallen, verwarring en
woestheid, ingewikkelde liefdehandelingen, en fchitterende be.
fchryvingen , zoeken en begeeren , mogen dit Boek wel ter zyde
leggen; want niets van dit alles zullen ze hier vinden. Het bepaalt zich alleen tot het meer ftilIe huislyk leven van Bene
Familie, die wel in bckrompéne omflandigheden geraakt is ,
doch in eersen meer dan burgerlyken kring verkeert. Jonge
Jufvrouwen houden, in haaren trant, vry natuurlyk, hriefcvisfeling, in welke niet weinig nuttige aanmerkingen voorkomen,
die aan Meisjes, in het vormen haarer jeugdige harten , veele
hulpmiddelen kunnen aan de hand geeven , om kundigheden te
verzamelen, de aangenaamheden des levens, in haare jongheid,
te doen finaaken , en haare geneigdheden en hartstogten zodanige richting te geeven, waardoor zy , in de daad, kunnen gebeeld worden, om aangenaawe en bevallige, zo wel als nuttige,
Leden der Maatfchappye, door haar gantfche leven, te ivorden,
----- Indien wy uit de ondertekening der Voorrede niet -Pzien hidden , dat wy deezen Roman van eene vrouwelyke
hand

ontvangen, zouden wy ons verwonderd hebben, dat een

man.
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manlyk Schryver zQ bekend was met de modes en het
vrouwlyk tooizel , daar jonge ]ufvrouwen elkander met zo veel
deelneeming en hartelykheid over kunnen onderhouden, en dit
zou ons, en veelen onzer Leezeren mooglyk, geflooten hebben;
doch nu is het alles zeer natuurlyk, een Vrouw doet haare Meis.
jes als Meisjes fchryven , en leert haar ondertusfchen, hoe zuinigheid , goed overleg, gepaard met handigheid en naarstigheid ,
van 't oude en ouderwetfche iets tot nieuwmodisch , en als tot
nieuw , kan verhanzelen. Ondertusfchen zal het vrouwelylc
niet alleen maar ook het manlyk gedeelte des Menschdoms hier
en daar niet weinig aantreffen , dat voor hetzelve de overwee•
ging en nadenking wel waardig is.
Het onderworpen Meisje , of de Gedenkfchriften van Mejufer
Coniantia , of Bydraagert tot de Menfchenkundige Gefchiedenis
van onzen tyd , (niet vertaald) door CORNELIA LUBERTINA
VAN DER WEY(DE. Ijle Deel. Te Leyden, by B. Onnekink,
1 795. In gr. 8 vo. 351 bl.

y kunnen niet -zeggen , dat wy deezen Roman met
W
genoegen hebben geleezen , zo wel , om dat dezelve
ons niet zeer belangryk is voorgekomen , als om dat

de

behandeling ons niet als kiesch genoeg voorkwam ; te mine
tier, om dat 'er zulke fentimenten in worden voorgefteld , die
maar al te ligt eenen nadeeligen invloed kunnen hebben op
jeugdige Leezers, vooral indien her fchadelyke daarvan niet
grondig word aangetoond. Ook kunnen wy niet ontveinzen,
dat het ons voorgekomen is, dat de minnehandelingen. die hier
worden ingemengd, met zulke kleuren getekend worden , die
juist niet zeer gefchikt zyn om de afichuwlykheid der Onkuischheid te doen begrypen , maar veeleer de driften der
loszinnige jongheid kunnen tokkelen; te meer !lootte ons dit,
om dat het ons toefcheen d: taal eener Vrouwe niet te moe.
ten zyn. 't Is waar, de Schryfiter verontfchuldigt zich bier
over , in de Voorreden , en wy gelooven met haar, dat zy
haare Perfonaadjen de haar eigene taal laat fpreeken ; dan ,
men neeme het ons niet kwalyk , een Romanfchryver is geer!
Gefchiedfchryver; deeie Is verpligt de waarheid flipt te vol gefl, maar geene heeft het in zyne hand, zyne Chara&ters te
vormen en te kneeden naar zyn welgevallen , indien, hy
ílegts de waarfchynlykheid bewaart; en, daar zedenleeren zyn
voornaamfie doel moet zyn , mist hy hetzelve verre , als
zyne verhaalen onbedagtzaamen in gevaar firellen , om , te.
gen zyn eigen doel aan , een verkeerd gebruik daar van
te kunnen maaken.
De Burgeres v. D. WEYDE boude het ons ten goede, dat wy
van deezen haaren oorfpronglyken Roman niet gunfiigGr m4.
gen berigten.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN,
herkelyke Rellenvoeringen van A. TULSHOFF, A. L. M.
& Phil. Doft, ; Lid van de Hollandfche 117aatfchappy
der Weetenfchappen, en Leeraar der Doopsgezinde Gezneente, vergaderende by .den Toren en het Lam, te Am/lerdana. T fimjlerdamn, by G. Warnars, 1795. Eerfle
Tiental, 32e bl. In gr. 8vo.
}

het Voorbericht des Uitgeevers blykt ons, dat de
itEerwaardige A. HULSHOFF, geduurende zyne ziekte,
I iet lang vóór zyn overlyden, een Veertigtal. Redenvoeringen had afgezonderd, met oogmerk, dat dezelve, naa
zynen dood, door den druk waereldkundig zouden
worden. Waarom de keufe des Schryvers zich tot dit
getal, en tot deeze foort, van Redenvoeringen juist bepaald hebbe, is onbekend. --- Het afgegeven gedeelte
derzelve, 't welk wy thans voor ons hebben, is reeds gevolgd van een tweede Tiental, (van 't welk wy, in een
der volgende Nominers , verllag zullen geeven) en de
overige f}aan , in gelyke afdeelingen, fpoedig uit te
komen.
Zy, die bekend zyn met de Schriften van den overle.
den Leeraar, waardoor by zich, in zyn Vaderland, en
buiten 's Lands., als Wysgeer, grooten roem verworven
leeft, zullen, met den Eerw. o vos (t), geene zwaarigheid maaleen , hem te tellen „ onder de geleerde vera, nuften van den eerften rang in zyne opflellen al.
„ toos kenbaar aan eene ryke volheid van oorfpronglyke
gedachten, van diepe navorfchingen, van fchoone wen„ dingen en heilryke toepasfingen, alles gewyzigd door
„ zulk eene onnavolgbaare naiviteit en eigen manier
,, van uitdrukkingen, dat de gantfche zamenzetting íieeds
eery
(*) Zo men den verdienstiyken A. iiu sfroFF nader verlangt
te kennen , men teeze dan vooral de uitmuntende L,ykreden
ter zyner Gedachtenis , onder den Titel: Leven en CharaE er
Van ALLAR HULSHOFF, voorgejield door WILLEM DE VOS.
L TT. 1796. NO. 4,K

U

,

134

A. HULSI1OFF

een flerk behaagend geheel uitmaakte, nieuwe gezigt„ punten aanwees, en altoos uitgebreide en heerlyke ge„ dachten voor den geest ílelde" (*).
Het geen DE vos van zynen Amptgenoot zegt, wanneer by hem fchetst als Kerkelyk Redenaar, en Euaizgelisch Onderwvyzer (t), boezemt ons eerbied en hoog
voor de bekwaamheden en de Godvrucht van-agtin
HULSHOFF, terwyl wy, onder het leezen van dit Tiental Redenvoeringen, meer dan eens, door treffende proeven overtuigd werden , wegens het rechtmaatige van den
Lof, hem toegekend.
Schoon het Doopsgezind Kerkgenootfchap , onder 't
welk de Schryver behoorde, geen meruchlyke bepaalina
gen, noch verbindende Geloofs - artikelen, erkent, en 'er
dus, om zo te fpreeken, geen maatftok van Doopsgezinde
Orthodoxie voorhanden is, zo zal toch de kundige Leezet fj3oedig merken, dat de gevoelens van den Schryver,
in fommigen zyner Leerredenen doorftraalende, niet inftemmen met de algemeene manier van denken onder
die Doopsgezinden, onder welken zyn Eerw. het Leeraar
bekleedde. Veelen weeten, dat de overleden Leer--ampt
aar niet altyd dezelfde begrippen gekoesterd heeft nopends .het Lcerjlellige des Christendons. — Zonder voor
naar de oorzaak deezer verandering te gisfen, en-barig
'er verre afzynde om door eenige liefdelooze beoordeeling
de naagedachtenis te onteeren van hem, die thans boven
foortgelyke aanvallen geheel verheven is — maaken wy in
deezen wederom: gebruik van de woorden van zynen
Amptgenoot: „ HULSHOFF heeft van zyne eigen veran„ derde gevoelens flerker en geftrenger gefprooken, dan
„ ik in ílaat geweest ben uit de vernieuwde vergelyking
„ zyner vroegere en laatere Gefchriften op te maaken.
„ Ik erinner my geen tyd zyns levens, waarin by op
eigen krachten gefteund, Jefus als eene oorzaak der
„ Eeuwige . Zaligheid, zynen dood als gefchied ter ver„ geeing der zonden op het Geloof in zynen naam, zou
„ hebben voorbygezien; of de eigene kracht der Bybel„ fche uitfpraaken hier over zou hebben willen wechre„ deneeren" (l.). Zy, die met de grondbeginzels dier
Doops---

( ) Zie gemelde Lykreden, bladz. 39•
(t) Zie als boy. bladz. 40, enz.
(j) Zie Lykreden, bladz. q.3.
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Doopsgezinden bekend zyn, weeten ook, dat zult, eerie
verandering van begrippen aldaar niet die verwydering
veroorzaakt, als by die Genootfchappen, by welke minder ruimte aan de Leeraars , in 't voordraagen hunner
gevoelens, wordt overgelaaten.
Dit eer/lc Tiental bevat Redenvoeringen van onder
aart , geluk uit den inhoud, en van verfchil--fcheidn
Iende waarde, gelyk uit Bene onpartydige leezing, van
dezelve kan blyken.
De twee eerfle hebben ten onderwerp° de natuur
van het Godvrugtig vertrouwen, benevens het pliginaatige en voordeelige van hetzelve, over i Petr. V: vs. 7. en
Pf. CXLVI. vs. 5, 6.
Vervolgens is deeze derzelver inhoud: Hernelfche Za.
ligheid, I Joan. III. vs a. --- Oor/prong der Oijèranden,
ontvouwd in de Gefihiedenis van Kain en libel, Genef. IV.
vs. 3-16. -- Oor/prong en bedoeling der Ojferanden (vervolg van de voorgaande), Hebr. XI. vs. 4. -- Het toekomend leven gepredikt door Enoch, Genef. V. vs. 21-^^.. —
.Prediking van Elias, i Kon. XVII. vs. i, enz. — De bekeering van Naâ;nan , a Kon. V. vs. 9- I9. — Gods Huis
Straffen, . Samuel VI. vs. 6, 7. -- De Ryke Man-houdlyke
en Lazarus, Luk. XVI. vs. io-^ i.
Alie deeze onderwerp n zyn in eene geregelde orde behandeld. Overal heerscht Bene naauwkeurige netheid in
uitdrukkingen , welke, gevoegd by het klaare en naïve
der vofordragt, de aandacht, zonder te vermoeiën, levendig houdt. heel, zeer veel wordt 'er meestal gezegd in
weinige woorden , en w ar de flyl minder vloeiend en
langer is, vindt men toch Beene reden om over liet ingewikkelde te klaagen, wyl dan de werkwoorden, in de
fchikking der perioden, voorop gaan, 't geen een byzonder gemak geeft voor Hoorers en Leezers. — In 't algemeen zyn de overgangen natuurlyk, en voor allen be.
vatlyk; de verfpreide fchilderyen bevallig, de befpiegelingen verheven, de ingevlochten alleenfpraaken krachtig,
en het toepaslyke zo gewigtig en v'rlcheiden, als ernfig
en hartlek.
Ter eigen beoordeeling, moeten wy den Leezer kort
Leerredenen zelve.
-heidsalvéwyznto
Ter proeve diene het volgende uit de fchoone Redenvoering over de Hemelfclze Zaligheid: fpreekende over de
geneugten der gezelligheid in het toekomend verblyf der
Zaligen, vervolgt de Schryver,bladz. 87, aldus. -- „ Ver., beek
K
,
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beeldt u dan, dat wy ingeleid worden tot de algemeen
l7ergaderirag, de fchaare, welke niemand tellen kan, be,, heizende alle de geenen, die niet moedwillig verbeur
genade en gunst van dat volzalig Wezen, 't-„den
„ welk zo ryk is in Liefde en overvloéijende Bermhar„ tigheden, — dat wy, met volkomene vergenceging, zul„ len berusten in alle zyne uitwyzingen. Daar is de
„ ontmoeting van gefcheidene Ouders, Kinderen en Na„ komelingen, van Egtgenooten en Vrienden. In 't ziel„ roerend omhelzen zeggen zy: „ weest welkom, gelief
Welkom uit de zee der gevaarlyke Waereld!-„den!
„ „ Nu zyn wy zorgvry, voor altoos zorgvry, en on,, fcheidbaar verëémgd." " Wy zullen 'er aantreffen die
„ Vroomen en Uitgelezenen, welke ons zo bekoorden in
„ de gewyde en ongewyde Schriften , de Geesten der
„ volmaaktere Regtvaardigen , Eerstgeboornen, Engelen,
„ Cherubins, Seraphins , en, boven allen, het zigtbaar
Beeld der onzienlyke Godheid , den Zaligmaaker zel„ ven, die ons gekogt heeft door zyn bloed; die 't Kruis
verdraagen en de fchande heeft veracht, orn de vreugde
„ te f naaken van veele Kinderen tot de heerlykheid te
Zeiden, enz."
Over het toeneemend geluk, door het aanhoudend vorderen , en den groei der vatbaarheden , in den toekomenden ttaat der eeuwigduurende Zaligheid, laat zich de
Eeres. HULSHOFF onder anderen (bladz. 93.) dus hopren :
„ Als wv ons reeds gelukkig bevinden boven alles wat
„ wy nu denken --- zullen wy nog kunnen zeggen:
onze Zaligheid begint" Naa den afloop van ontelbaa„ re Eeuwen, zullen wy nog kunnen zeggen: „ „ onze Za„ „ ligheid begint, dit is flechts een Onderpand, een flaau„ we Voorfmaak. "' Als wy duizendmaal hooger zyn
„ dan toen wy den Hemel eerst intraden, zullen wy nog
„ kunnen zeggen: „ „ onze Zaligheid begint; het is nitt
„ „ opgeklommen in het hart van Engelen, hoedanige
„ „ genoegens ons naderhand zullen gebeuren." Ook dan
„ zal de Allerhoogfte ons nog kunnen verkwikken, door
nieuwe openbaaringen en beloftenisfen aangaande het
„ toekomende.' '
Behalven, dat de behandeling der historifche onder.
werpen over 't geheel zeer onderhoudend is, is zy tevens belangryk door ingevlochten juiste aanmerkingen
van verfchillenden aart.
Tot een daal dien
„ Naliman verlaat
deze volgende men,schkundige.
„ (om
-

-

---

—.-

137

LEERRLDENEPí+

,, (om redenen bladz. 238 enz. gemeld) verbitterd het
„ huis van Eliza. --- Hy wil de geringfle moeite niet
beproeven; maar liever de vrugt verliezen van al den
,, arbeid, welken by reeds had aangewend, uit agtin
voor deezen zelfden Profeet. Een duidlyk af*
beeldzel (dus vervolgt de Redenaar) waarlyk ! van
„ de verblinding der 1 oorne. In drift zynde over ee„ nige te leuritelling , woedt de mensch krankzinnig
„ tegen zichzelven, en verwerpt ook dat geen, 't welk
„ anderzints nog zeer aanneemlyk zou weezen. Deeze
„ hartstogt wordt fterk en ligtelyk ontftoken door het
„ kwetzen van den hoogmoed ; welke te weeg brengt,
„ dat eene konftige wellevendheid het gebrek moet ver,, vullen van waare Nederigheid en oprechte Heusch„ beid, om alzo de twisten in de verkeering te vermy„ den. Het openhartige wordt verbannen, door eene
„ zwakheid , waardoor men te inhaalig wordt in het
„ neem en, en te kaarig in het geeven, van befcheiden
Eerbewys, enz."
Gaarne hadden wy gewenscht voor ons zelven, een evert
gunflig getuignis te kunnen geeven ten opzigte van liet
Leerflellige en Uitlegkundsge. Ook hierin f{ raalt
's mans ícherpzinnigheid, over 't geheel, door; doch zy
is hier, naar 't ons toefchynt , niet altyd gepaard met
eerre gezonde oordeelkunde. Meermaalen mishaagden ons
te beflisfende uitfpraaken, meer gebouwd op onderftellinen , dan op erkende waarheden, en bondige bewyzen. —
eeze aanmerkingen gelden vooral ten opzigte van de
Redenvoeringen over den Oor/prong en Bedoeling der Offeranden.
Men weet, dat de Vraag , of de eerfte herkomst der
Offeranden ruste op G'odlyke In/letlingen dan op rnenschlyke uitvindingen, door de Godgeleerden, zeer verfchillend is beantwoord. HULSHOFP verklaart zich voor
het eerfte gevoelen, minder om Historifche gronden, dan
om de grydflrekkcnde gevolgen. Hy beweert, ingevolge
daarvan, dat, terilond naa den Val, Zoenofers hebben
plaats gehad, als liggende in dezelve reeds opgefi ooten
de voorafschaduwing der volmaakte Zoenofferande van
Christus.
De eerfile Offers, waarvan wy door de H. Schrift bericht hebben, zyn die van Kain en Abel. Uit het kort
en eenvoudig Gefchiedverhaal, blykt, onzes agtens, niets
meer
K3
,
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meer dan dat ieder van het zyne bragt Gode ten Ofer (*),
of volgens 't oorfpronglyke ten Gefchenke, wordende ook
(Hebr. XI 4.) gezegd: dat God over zyne (libels) GAVEN getuignis gaf. -- Zonder flit te haan op 't geen
de Eerw. HULSHOFF (in de Redenvoering over deeze
Gefchiedenis) aanmerkt wegens de wyze, waarop door
Kain en Abel deeze'plegtigheid verricht, en het Offer des
laatsten goedgekeurd werdt, zullen wy ons een oogenblik
bepaalen by 't geen gezegd wordt (bladz. 111-114.) We ens de oorzaak der treffende onderfcheiding tusfchen de
fferanden dier Broeders.
Sommigen zoeken de oorzaak hierin: „ dat Kain alleen
een Spys- of Dank-offer bragt, 't welk slechts voor
toegift kon dienen — dat van Abel was een bloedig
„ Brand-offer. Het Brand-offer van Noacl beftond
„ uit dieren van verIchillende fborten ; en het verhaal
„ daarvan fchynt te wyzen op een vroeger gebruik."
Het oorfpronglyk bericht , gelyk wy zeiden , doet ons
alleen denken aan gaven of gcfchenken, en of ware Abel's
Offer een bloedig Brand -offer geweest, dan nog is 't
niet nodig hetzelve als een Zoen -offer te beicbouwen,
wyl, (ten minften onder de bleet) tot een Dank-offer, het
vet en 't bloed ook behoorde, [Levit. III.j — De voorden, Gen. VIII: 2o, 2r fchyicn wel een Zoen -offer aan
te duiden; doch men kan zich hier op met geen genoegzaamen grond beroepen. Geheld , immers , dat het
verhaal, daar ter plaatze, op een vroeger gebruik wyze,
zo belet de oorfpronglyke text, door de Onzen, te recht
vertaald : „ de Heere rook deeze liifyke reuk," geen
dat wy aan een Dank -offer denken, waartoe wy-zints,
ook daarom te liever overhellen , wyl 'er voor Noach
meer reden was den Heere een Dank- dan een Zoen-offer
op te draagen, toen, naamelyk, de boosheid der verdelgen reeds geftraft was, en Noach, om zyne rechtvaardigheid behouden, zich met de zynen erke:ntlyk verheugde over de gunst des Allerhoogflep, naa dat de wateren verdweenen waren van de oppervlakte der Aarde.
„ Andere Uitleggers meenen dit gevoelen , wegens de
„ oorzaak der aanneeming of verwerping , ernftig te be„ ftryden, door te zeggen, de AYgenoegzaame zag geen„ tints

O
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(M) Gen. IV: 3, 4. MrItJ- Minus, Obiatio, Gefcheak. Zo,
ook Hebr. XI: i. E-, z.y:> JWGer„ G :'cu.
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„ zints op de uiterlyke gefchenken, maar enkel op de
„ Offeraars en de gefteldheid hunner gemoederen." Wat
ons aangaat, wy vinden deeze oplosfing voldoende, niet
kunnende begrypen, dat het ftoflyk onderfcheid der Offers
zelve iets af kon doen by Hem, die alleen op 't harte
ziet, en geene reden vindende, waarom wy in net Offer
van libel iets byzonders of verborgens zouden (tellen, 't
geen betrekking moet hebben op hooger uitzigten, wegens het groote Zoen-offer, door dat geloove 't welk de
Schryver aan de Hebreërs aan Abel toekent, waar over
wy in 't vervolg iets naders zullen aanmerken. HULSHOFF is van oordeel dat men beide oplosfingen
moet versenigen.
Dat Kaira, tot welk gedachte de Schryver overhelt, uit
eene Farifeeuwfche verwaandheid, een enkel Spys- of
Dank-offer, en geen bloedig Zoen -offer, aangebragt heb be, en dat by daarom verwerplyk was in de oogen van
God — dit durven wy geenzints beflisfen, daar toe geen
aanleiding hebbende, noch uit zyn volgend gedrag, offchoon wy hetzelve als ten uitertten slecht, wrevelig en
vermetel, befehouwen, noch uit den inhoud des Gefchiedverhaals , noch uit de plaatzen des N. Verbonds; zie
Hebr. XI: 4. z fóard. 1I1: i.. Jud. vs. ii. waar van
hem gefproken wordt. Wy kunnen niet ontkennen
dat ook het volgende ons zeer hard is voorgekomen.
„ Hierom (ziende op Kaiaa's Farifeeuwfche hooghartig
te geeven op de volgende gefprekken,-heid)noragt
„ meenen fommigen, in Adams oudsten Zoon, reeds de
„ beginfels te vinden van die zelfde kettery, welke zo
„ algemeen is geworden onder de laatere Jooden , en
zich ook heeft uitgefpreid , naa de groote Kerkher„ vorming, over fommige meer en min Geleerden, die
„ zich onder de belyders van het Christendom aanmelden." (bladz. 113.)
Alle menfchen, in alle tyden, zyn gerechtvaardigd, en
moeten behouden worden, door het Geloove, in de groote
belofte des Heeren , welke altoos uitdrukkelyk of ingewikkeld betreklyk is tot Christus. Deeze is de inhoud der Inleiding voor de Redenvoering over den oor
der Offers. -- Welke Leer, naar 's Schryvers oor--fprong
deel, wordt aangeduid in het voorbeeld van den text
(Hebr. XI: 4.) aan welke in de eer/le plaats het noodige
licht wordt bygezet (bladz. 135-137.)
Naa aanwyzing van 't byzonder doel des Apostels, in
J4
't
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't flat des loden Hoofdfluks , 't welk zeer te
recht door FIULSI-SOFF wordt aangemerkt te zyn de
„ Christenen aan te moedigen tot volftandígheid in het
„ Geloove , om het bloed des Testaments, door welk
„ zy geheiligd waren, niet gemeen te achten door afval,
„ maar pal te (taan by de heuglyke uitzigten op het toekomende," --- volgt eene beichrvving van het Geloove in 't algemeen, naar de woorden van den Heiligen
Schryver (H. XI: i.) „ als eene vaste overtuiging aan„ gaande het gehoopte, en een vertrouwend raatmaaken
„ op de zekere toekomst der dingen , welke nog niet
„ zigtbaar zyn, eveneens of ze teed aanwezig waren."
Dit Geloove doelt derhalven , (naar 't oordeel van
den Eerw. HuLsxoFF) altyd op het gehoopte in den toekomenden tyd. Maar is dit wel bellaanbaar met de bepaaling van 't Geloove in 't algemeen, door den Schryver aan de Hebreërs vs. i. gegeven? De Schryver heeft
de zwaarigheid gevoeld van zyn eigen bepaaling des
Geloofs, en tracht dus, op eene wyze, die veelen wil
zal fchynen, in te vullen het, 3de vs, door 't-lekurig
Geloove verfhaan wy, dat dc Waereld door 't woord
Gods is toebereid, enz. De Invulling is deeze: „ „ Gelyk
„ „ wy vastlyk erkennen, en by de uitkomst bevinden,
dat door de Schepping volbragt is het voorneemen
„ „ en befluit des Heeren ten aanzien der dingen, die
„ „ voorheen niet gezien werden, en ook niet aanwezig
„ „ waren; alzo gelooven en vertrouwen wy ook, dat het
„ „ toekomend nog onzigtbaar heil zekerlyk aanwezig,
„ „ zigtbaar en daadlyk zal genoten worden." " —
Waarom niet by het eenvoudige gebleven, 't geen 't beloop van de redeneering des Heiligen Schryvers aan de
hand geeft ? De bepaaImg van het Geloove door den
Eeres. IIULSHOFF ontmoet gelyke zwaarigheid , vs. 6.
daar de Heilige Schryver fpreekt van 't geloove dat God
is, en waar het gelooven dus op iets tegcnwoordigs betreklyk wordt gemaakt. Het Geloove betekent , by den
f-leiligen Schryver, in 't algemeen, een vast vertrouwen,
dat let is, gebeurd is of gebeuren zal. Het Christlyk Geloove bepaalt zich byzonder tot de beloften in den Ver
vertrouwen op die beloften moesten, naar-losfer.Ht
de vermaaning van deezen Apostel, de eerfte Christenen
vasthouden, om onder vervolging niet te bezwyken, noch
door andere oorzaaken afvallig te worden — de recht
dus konden zy leezen by een der Profeeteni-'ad,•:
zal
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zal uit den Geloove leeven , de braave, de deegelyke mats
zal, door zyne gehoorzaamheid en vertrouwen op Gods
gunfte , behouden worden , dus ook de Christen., door
zyn vast geloove in de toezeggingen van Christus, wegens het heil , éénmaal door hem te genieten , zo by
fandvastig in zyn Christlyk Geloove volharut , gel,>ír
veele Ouden, veele Voorvaderen, fiandvastig bleeven in
hun betrouwen op de Godlyke gunst en befcherming, en
daar door getuigenis bekwamen , of daarvan de heilzaa.
me gevolgen ondervonden.
Dat dit 's Apostels meening is, blykt uit alle de voorbeelden der Geloofshelden, waarvan Abel de eerf}e genoemd wordt. — Aldus had Sara ook het Geloove (vs.
i r.) waardoor zy boven den tyd haares ouderdorns baarde.
overrits zy Hem getrouw heeft geacht die 't beloofd hadde. -- Door 't Geloove (vs. 29.) zyn de Israëlieten de
ronde Zee doorgegaan, 't welk de Egyptenaars ook beproevende zyn verdronken. --- Door 't Geloove zyn de meuren
vanericlio gevallen, als dezelve tot Neven dagen toe omringd
waren geweest (vs. 30.) — Duiden deeze, duiden alle,
de voorbeeldent, wel ingezien, iets meer aan dan een vase
vertrouwen op de hulp en zegen van God, een vast ver
dat het geen beloofd was zou achtervolgd wor--trouwen
den ? Of wordt in alle deeze voorbeelden op het Geloove in Christus gedoeld ? Neen zeker; maar de Apostel
voert dezeive aan, om, in het iede Hoofdfluk, de toepas
Christ-geloovigen van zynen tyd zo veel te-fingopde
nadruklyker te maaken.
„ De Heilige Schryver (dus leezen wy bladz. 139.)
„ fielt op deeze lyst, als den eerfi:en, Abel, en ontdekt
„ ons de wanre reden, waarom zyn Offer aangenomen is,
„ terwyl dat van Kain werdt verworpen. Door zyn Ge„ loove is zulks gefchied, door vertrouwen op Vergee.
„ ving, Genade en VerIosfing. — Hy heeft geofferd,
„ niet in eienls illigen Godsdienst" (zeker niet met een
geveinsd en onoprecht hart) — ;, dit Geloove, zo wel als
het Offer, veronderftelt, derhalven, dc Openbaaring en
„ het bevel van God" Cs deeze gevolgtrekking wettig ?)
Zonder hetzelve is het onmooglyk Code te behagen, to
„ behoudnis der Ziele , want die tot God komt moet
„ reeds gelooven , dat .Hy een belooner is der geenen die
„ Hein zoeken, op deeze belooning kan de zondaar, ui,
zich zelven, niet rekenen — moet dus, als eene onverK5
„ dien-
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„ diende gunst, hem kenbaar en verzekerd worden, door
„ het Woord of de aankondiging van God zelven."
Toegeftaan dat Abel's geloove, of vertrouwen op Gods
gunfte, het gevolg geweest zy eener Openbaaring,
volgt dan daaruit dit befluit van den Eerw. IxULSxoFF ? „ welk Offer (van Abel) alzo gefchied moet zyn
volgens Godlyke Jni}elling , als een voorfchaduwend
Zinnebeeld van het eenig en genoegzaam Offer, door
„ welk éénmaal het gewenschte Heil daadlyk uitgewerkt
-

„ en aangebragt zou worden."

Kortheidshalven , zullen wy dit ter beoordeeling van
den Leezer overlaaten, overgaande tot de ede Afdeeling
deezer Redenvoering , handelende over den Oorfpron^
der Offers.
Met een woord gezegd hebbende, dat de Heilige Schrift
hieromtrend geene duidlyke aanwyzing (geheel geene aan
verleent, gaat HULSHOFF dus voort (bladz. I4..3.)-wyzing)
„ Men vindt Geleerden, die tot een hoofdregel hunner Uit, legkunde fchynen te fellen , dat de woorden des By„ beis altoos moeten opgevat worden in de armfte be„ tekenis , in den zwakalen zin, die maoglyk is, om
„ alzo alles wech te verklaaren wat zich anders niet
„ laat verlaagen tot den peil der redekavelingen van on„ buigzaame zondearen. " Dit , en dP voordragt
van 't gevoelen der geenen, die niet aan een Godlyke Inielling den oorfprong des Offers toefchryven , welke
daar op volgt, zal veelen mishaagen. Zo 'er zyn die
zich de zaak dus verbeelden , zo hebben een GROTIUS ,
EPISCOPIUS, SPENCERUS, en anderen, hun gevoelen over
dit onderwerp toch op een beter trant voorgefteld, gelyk

den onderzoekers deezer zaake zal gebleken zyn.

„ Zouden zy die Gefchenken zaamgebragt hebben op
eene plaats , welke zy Heilig noemden , en zich dan
„ zoeken te overtuigen , dat God zich dezelve byzon„ derlyk had toegeëigend? Indien MOSES het aldus
had ingezien, zou by aan dit bedryf den naam niet
„ gegeven hebben van offeren." Zonder over de waar
zich zelve befchouwd, te-dyezrtgnbki,op
oordeelen , zo is het zamenbrenoen van Gefchenken op
eene Heilige daartoe afgezonderde en toegewyde plaats
zeer wel be(taanbaar met het eenvoudig Gefchiedverhaal, 't zy het dan door MOSES aldus opgefteld zy, of
uit oude oirkonden overgenomen. Kain brags van
de
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(1dijt) gede vruchten des Lands den Heere OFFER
jchenk) ,Abel ook van cle eerstgeboornen zyner Schaapen,
en de Heere zag flbel en zyn OFFER.
en van hun liet
jrin3t2 zyn gefche,lk) aan; maar, enz. — „ Men moet
dan een wezenlyk Offer erkennen, en wel een Slacht„ oiler. " --- Wel nu wat zwaarigheid om het evenwel
voor een Gefcllenk , of Dank - offer, aan te zien? Hy imm ers bood aan 't geen ny had, uit zyne kudde.
„ Maar (dit is eene andere bedenking bladz. 144.), wat
„ bragt hen tot den vreemden inval van het kostlykile,
„ als nutteloozè doppelen, door vuur te vernielen ? Zou
„ daarvan een liefl}y ke reuk opílygen naar de Wolken
„ als in de Godlyke nabyheid? Zouden zy dan niet lie^

„ ver geurige basten en kruiden verkiezen, dan een ,be-

„ naauwenden rookdamp?" Zo zy van die geurige
basten en kruiden denzelfden dienst hadden, als van andere vruchten der aarde, en van het vee, zo wel tot
voedzel als kleeding (nog in 't midden gelaaten of liet Beten van vleesclh in gebruik was — zy zouden ook daar
van ten gefchenke hebben kunnen bren g en.
Toegellaan , zegt HULSHOFF , dat zy een Dank„ offer , by wyze van gefchenk, den Heere bragten,
„ dan ware het gevolg geweest, dat God liet openlyk af„ keurde, en hen deswegen betrafte — want dit denk„ beeld van Offergifte is ontleend van de dooling die by
„ fommigen plaats had in de dagen der Propheeten, en
„ de overhand nam in laatere tyden; toen alle begrippen
„ wegens de Betekenis geheel verbasterd waren."
Maar fleekt 'er ongerymdheid in de (telling, dat God,
om zeer wyze redepen , zulke uitwendige tekenen van
een dankbaar hart, en niet eene eerbiedige goede genzoedsgeJlalte opgedraagen, heeft kunnen goedkeuren en toelaaten? met een dankbaar hart, zeggen wy — want dit ver
hier het gevoelen van een Dank-offer-onderftlzy,i
by wyze van Gefchenk omhelzen. De Offergifte als Offergifte had by God geene byzondere waarde, en
waarom zou "er '.'an beftraffing op gevolgd zyn? -- Zo
God dezelve hebbe in ejleld, dan immers heeft Hy dezelve of goedgekeurd, als ^metjaste middelen om den waaren Gods.lienst in, ftand te houden, of Hy heeft alleen
behaagen gehad in de Offeranden, als voorbeeldig duidende op de eenti waare Offerande — ter aanneeming van welk
laatst gevoelen wy nog na overtuigende bewyzen ver
-lange.—ZkrywsdolingmteOfr-

an-
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anden , als of zy, op zich zelve, Gode konden behaagern,
de rede der beltraffingen, welke wy by de Propheeten des
aangaande vinden.
Altyd had God vereischt een
welgefteld hart in den Offeraar; zo dra liet tegengeftelde
plaats had, dan was het Offer den Ileere een gru>vel,
op het gebrek aan zulk eene goede t efteldheid doelen die
plaatzen (Pf. L: 7-13. LI: i8' -21.) door den Eerw.
HULSHOFF aangehaald , en elders by de Propheeten te
vinden, waarin wy fpooren ontdekken van duidlyker Zedelyk onderwys , dan onder de [het gegeven was:
gehoorzaamen is beter dan Slacht -offer, Ik wil berm/ rtigheid en geen ofer, en foortgelyke gezegden, bevestigen duidlyk het ongenoegzaame der Offeranden, en de
waardy der Zedelyke deugd; doch waar vinden wy, ('t
geen toch opmerklyk moet zyn voor de verdedigers der
schaduwleer) waar vinden wy eenigen fchyn, of in de
Wet, of by de Propheeten, of in de Pfalmen, dat het ongenoegzaame van het offeren daarin beftond, dat men niet
in den Geloove uitzag op de Zoenofferande van Christus? — De tegenftelling, immers, is overal eenvoudig
deeze : dat God lust heeft in deugd, gehoorzaamheid,
braafheid, enz. — en niet in Offeranden, van welk' eenen
aart ook , als zynde dezelve enkel toegelaaten als hulp
ter Godzaligheid, en alleen als uitwendige te--mideln
kenen van een goede gefeldheid des gemoeds, Gode wel
-gevali.
Ons beftek laat niet toe dit onderwerp verder te ontwikkelen. Het geen HULSHOFF verder voordraagt
over den toeland van den eerilen mensch, en de gelegen
welke God het eerst zich lichaamen van dieren-heidby
ten Brand-offer fchikte (bladz. i5o-155) — mist historifche zekerheid , en zal Reeds aan gewigtige tegen
onderhevig blyven.
-bednkig
Hier en daar vinden wy meer blyken van gewaagde
gisfingen ; in de Redenvoering over Enoch's Leven en
Wandel leezen wy onder anderen (bladz. 170). „ Het
„ Opperwezen heeft deeze verwachting van een leven naa
„ dit leven grootlyks verfterkt , door een treffend won„ derteken onder elk der drie Bedeelingen. Vóór de Wet
„ in het uiteinde van Enoch ; onder de Wet door de
„ wechneeming van Elias; en by de inftelling des Chris„ tendoms door de Hemelvaart des Zaligmaakers."
Behalven dat de Gefchiedenis zelve geen grond geeft
voor deeze ftelling., behalven dat de wechneeming vaann
E— —
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in 't byzyn van Eliza alleen, zo is 't ook vreemd, dat de
Apostelen, fpreekende van de Opflanding en Hemelva ar t van Christus , als het krachtigste Zegel op de Leer
der Onfterflykheid, nimmer eenige melding maaken
van deeze byzondere fchikkingen des Allerhoogften -daar zy, in tegendeel, Christus doen voorkomen als den
eenigen waaren Prediker van een toekomenden Raat van
belooning en straffe. Christus alleen heeft het leven
en de onverderflykheid aan 't licht gebragt , door 't
Euangelium — en is, ter bevestiging daarvan , opgewekt en opgevaaren. Intusfchen legt HULSHOFF
den Profeet Henoch , (bladz. 186.) eene Aanfpraak aan
't Volk, door hem byeenverzameld, in den mond, waar
Profeet, onder anderen, dit zegt: „ De hoedanig--inde
„ heid van een toekomenden Raat kunt gy nu niet vat„ ten: maar dat 'er voor de Vroomen, naa hun verblyf
„ op aarde, een ftaat zal zyn van veiligheid en welftand
-- dit zal u nadruklyk worden bevestigd, doordien
„ de Heere my zal uitzonderen van het gemeene Lot. Gy
zult my terflond , zo als ik hier ftaa , naar boven zien
„ opvaaren, om aldaar te blyven, enz." — De Schryver
geeft dit niet hooger op dan voor eene ondcrJlclling, maar
wy zien niet dat dezelve waarfchynlyk wordt door 't geen
de Schryver daar op betreklyk, byzonder van bladz. 18t186, heeft ter nedergefteld.
Hoe wy het uiteinde van Henoch opvatten, het komt
wel voor als eene belooning zyner Godvrucht , welk
denkbeeld van belooning zeker zou moeten wechvaIlen,
zo 'er toen geheel geen verwachting eens toekomenden
levens, by hem ten minften, geweest zy, -- maar hoe
opgehelderd zyne uitzigten waren, wie zal het bepaalen?
Hy was een aanbidder van den éénen Waaren God.
Hy was Godvreezende , had daarvan vóór zyne wechneeming getuigenisfe. Hy wandelde met God, en God
nam hem wech -- dit vinden wy wegens hem opgetekend — geen blyk is 'er voorhanden dat by uitdruk lyke Openbaaringen, wegens een toekomend leven, gehad
Iaebbe. 't Is waar, de Apostel judas, in zynen brief,
vs. 14 en 15, zegt van hem, dat by dus profeteerde, of
predikte: „ De Heere komt oin gerichte te houden, enz."
doch of dit op toekomende vergeldingen doelt, willen wy
niet verzekeren ; het is eenc algemeene bedreiging van
graf, waar door God de Afgodery,, en bet toeneemend
ver-
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verderf daaraan verbonden, krachtig zou sluiten; en dit
is toch het éénige bericht 't geen wy hebben van zyn e Prediking, waar uit niet volgt dat Henoch leerde,
„ dat de ziel niet tevens met het lichaam zou verder,, ven," (bl. 15.). HULSHOFF meent, dat de Apostel
(Hebr. XI: 5.) met de woorden , voor zyne tivechne.
ming heeft hy getuigenis gehad, dat hy Gode behaagde,
ziet op een getuigenis uit den Hemel, op een ftemme uit
de Wolke; zeggende „ Enoch is myn Profeet. -- Hy
„ verkondigt myn woord, hoort hem." -- Doch waar is
de genoegzaame grond, waarop deeze opvatting rust?
Betreklyk het uiteinde van Enoch, zegt de Schryver
(bladz. i8_.) „ Hy zag dcn dood niet, zyn lichaam on„ Berging niet de verrotting — dit zou echter zyn geluk
„ niet gekrenkt, zyne beloonmg niet minder gemaakt, heb„ ben, volgens dit zeggen des Zaligmaakers (Joan. VIII: .)
Zo iemand myn woord zal bewaard hebben , die zal
„ den dood niet zien in der Eeuwigheid." (Maar zou
men uit deeze woorden niet kunnen befluiten, dat, in de
taal der H. S. , den dood niet zien juist niet betekent,
zonder te Herven pagenomen te worden in heerlykheid?)
„ De byzonderheid ten aanzien van het lichaam, in de
„ wechneeming van Henoch, was dus voornaamlyk aan„ gelegd ten nutte der Tydgenooten ; en Sirach zegt
„ (Hoofdtt. XLIV: 17) dat hy wechgenomen wordt, om de
Geflagten te zyn een exempel der boetvaardigheid -_
nu zou eerre heimlyke begraatenis aanleiding geeven tot
„ het vermoeden van verdwaalinge. Eene openbaare doch
fchielyke en onbegryplyke verdwyning zou twyfeling
„ overlaaten , en dus vinden wy redenen te gelooven,
„ dat Enoch in de tegenwoordigheid des Volks, op eene
„ zigtbaare wyze , ten hemel is opgevaaren." Aldus
hangt des Schryvers redekaveling hier over t'zamen ,
waarover wy niet verder zullen uitweiden; wyzende den
Leezer tot de Leerreden zelve.
In de Reden voeringen over de Ryke Man en Lazarus,
fchynt de Eerw. Schryver de Gehenna (het dal Hinnon)
te verwisfelen met den Scheol (het verblyf der dooden)
bladz. 303 en 304. Gehenna was een affchuwlyke
plaats op aarde. Het verblyf der zielen was in de .onzigtbaare Gewesten van den Scheol. „ Jefus , zegt hy
„ verder, (bladz. 308.) ontleent in de Gelykenis de by„ zondere koleuren en uitdrukkingen van de toen aange„ nomen bevatting ; zonder in het zaaklyke te kort te
„ doen
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„ doen aan de Waarheid; zonder zich daarin te £chikken
„ naar de leeringen van het Bygeloof. Neen; Jefus legt
„ zich openlyk toe om nadruklyk te bevestigen de ge„ wiste waarheid der algemeene hoofdzaaken — her over„ blyven der zielen, en derzelver gereede of onmiddelyke
„ aankomst in eenen nieuwen ílaat van Leven en Se.
,, wustheid , welks toeftand gepast is naar de zedelyke
„ gefteldheden — fmartlyk voor de Godloozen, en zeer
„ verkwiklyk voor de Vroomen."
Het is eene andere Vraag, welke redenen de Wysgeer
over eenen onmiddelyken overgang naa den dood in een
fiaat gepast naar de zedelyke gefteldheden kan aanvoeren. Maar alles is, onzes oordeels, in de Gelykenis voorhanden, ingericht naar de Joodfche Mythologie. Hierom
laatgin zich dergelyke befluiten, wegens een onmiddelyken overgang der zielen naa den dood, enz. hieruit, naar
ons inzien , met geen goed gevolg afleiden -- te meer
daar de doorgaande Leer van Jefus en zyne Apostelen
dit inboezemt : de mensch Jlerft — en 'er zal ééne alge
één algemeen oordeel, zyn. Alleen zou-menopfladig,
het gezegde an Jefus aan den Moordenaar het denkbeeld van de Leer der H. S., wegens een tusfchenfraat,
Want, zo deeze Leer, in de Gelykenis
begunstigen.
voorhanden, doorftraalt, zo zou men de uitdrutkingen,
daartoe betreklyk, toch niet hooger moeten agten, dan als
bevattende een argumentum ad hominem (gelyk men zegt)
tegen de Sadduceers, die veel fpraken van den God -4brahams, enz. waaruit Jefus foortgelyk een bewys voor de
opilanding der dooden tegen hen ontleende , Matth.
XXII: 31.
Voorts zullen wy ons onthouden van verdere aanmerkingen; alles kunnen wy niet aanvoeren, gelyk wy ook niet al
het fchoone en voortrefyke, in deeze Redenvoeringen voorhanden, kunnen bybrengen. De Leerreden over de
Huishoudlyke Straffen heeft ons by uitneemendheid behaagd,
gelyk verre de meesten; zo dat wy met alle ruimte dur
dat wy deeze Redenvoeringen , over 't-venrkla,
geheel, aanmerken als eene keurige Verzameling van Leerredenen, welke wy, met nadruk, allen ter leezing en eruílige overweeging aanpryzen.
-

—

LIir.

T4`c

A. tUCHANAN, LrERRTDENE.

Leerredenen over belangryke Onderwerpen , door ALLAN
BUCHANAN, in ,zyn icven, Bedienaar van het Luangelie, te Inverkeithing , in Schotland. — Uit het En,
gelscij veriaald. Meteen aanpry,zend VVoorbcric%t uit
H. H. VIERVANT, Predikant te Amnjler--gevndor
dam. Tierde en laat/1e Stukjen. Te 4'mj/erdana , by
M. de Bruyn. In gr. 8va. iii bl.
]t voorgaande aankondigingen zyn des Eerw. BucHANAN'S gevoelens en manier van behandelinge genoeg bekend, en hebben wy in dezelve onze gedagten over 's Mans
Kerkelyke Optellen medegedeeld. De Leerredenen, thans
afgegeeven , zyn op dezelfde leest gefchoeid. Lcezers ,
welke in de voorgaande Stukken genoegen hebben gevonden, zullen ook nier voor hunnen lust voldoening erlangen. Acht Leerredenen bevat deeze Bundel. Vier daar
handelen over het misbruik der Godlyke Larg uoe--van
digheid, volgens Pred. VIII: Ii. Men moet in den smaak
en de denkwvyze van den Eerw. BUCHANAN vallen, om
de bekende woorden van CHRISTUS tot THOMAS, ,Moan.
XX: 27, 28, tot bet onderwerp eener Avondmaals - predikatie re gebruiken. Een Leeraar, zulk eene leiding
van gedagten volgende, moge ryk zyn in fpeëlingen des
vernufts ; verlichting en overtuiging des verftands , ter
verbeteringe van het hart, op bondige redekavelingen ge.
bouwd, zullen veelen hier vrugtloos zoeken.

U

De Geographic der Heilige Schrift voor ieder een gemak.
Aelyk gemaakt , door eene beknopte en zaakryke iVerklaaring der XII Landkaarten , die vel eer ontworpen zyn
door WILLEM ALBERT BACHIGNE, in leven Hoog/eeraar in de Sterre- en Aardrykskunde , en Predikant te
Maaflricht, doch nu met veele ophelderende Aaninerkingen en herbeteringen verrykt, met eene voorgaande In
leiding tot gebruik der Landkaarsen , door s. VAN EMDRE, Predikant te ITlageningen , Lid van 't 7ceu3vsch
Genoot/chap en andere Maatjchappyen. Te Utrecht, by
G. T. van Paddenburg en Zoon, en te fImflerdam, by
G. Warnars, 1796. In gr. 8vo. 387 bl.

A

1 in den Jaare 1748 hadt de Eerw. BACHIENE, toen
Predikant te Kuilenburg, twaalf Landkaarten ver
-var
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vaardigd, met eerre korte befchryving, om gevoegd te
worden by de bekende Gorinchemfche uitgave van den
Bybel, by GoETZEE. Naderhand, zo in de Landkaar
als in de befchryving, verfcheiden mistlagen ont--ten
dekt hebbende, hervatte by zyne opgenomene taak, en
bragt een nieuw Werk in 't licht, onder den titel van
Heilige Geographie, in drie Deèlen in gr. 8vo. met byvoeging van twaalf op nieuw geteekende Landkaarten. De
uitvoerigheid en kostbaarheid deS Werks deedt veelen na
een Kort Begrip daar van verlangen, bepaaldelyk ingerigt tot een afzoiiderlyk gebruik der Landkaarten , die
men , by manier van Atlasje, daar by koude laaten inbinden. De Eerw. VAN EMDRE, aan veelen onzer Leezeren met lof bekend, heeft aart dien wensch voldaan;
leverende hier een verkort Samen//el, 't welk kan aangemerkt worden als een Aanhang/el, zo wel als een vierde
Deel, van° het groote Werk van Prof. BAcHIENE: ten
welken einde men eenen titel, daar toe dienende, heeft
vervaardigd. Niet eene bloote verkorting of zamentrekking is VAN EMDRE'S Werk ; men ontmoet daarin ver
nieuwe Aannïerkingen , deels ontleend uit vAN-fcheidn
.€HAMELSVELD, Aardrrykslzmde des Bybels, deels uit zyne
eigen waarneemingen aangevuld. Daarenboven heeft VAN
F MD.RE de nuttige moeite genomen, om, by wyze van
Inleidinge, eenige algemeene kundigheden vooraf te zenden over de Geographic in 't algemeen, en -wat 'er tot
regt verfland en gebruik der Landkaarten vooraf dient
geweeten te worden.
Daar de Aardrykskunde, in zekeren . zin,, liet oog der
Gefchiedenisfen is, en deeze, zonder eenige .kennis van
de ecrstgemelde Weetenfchap , met weinig vrugts kunnen
geleezen worden, hefchouwen wy dit Werk als Gene
nutte bydrage tot de menigte der Schriften, opgefteld ter
verklaaringe van den Bybel, voor zo v eeel een groot gedeelte van denzelven als een historisch werk moet befchouwd worden. Van hier, dat wy, om onze Leezers
eenigermaate te onderrigten wat zy hier kunnen vinden,
ons de moeite wel.. willen getroosten , om den Inhoud der
twaalf hier afgegeevene Bybelkaarten, en alzo van liet
geheele Werk , _, over . te fchryven. In de €orfl e Kaart
wordt verbeeld de natuurlyke GeIteldheid van Ke a.an,
in deszelfs Zeeën, Rivieren, BeeX ti gelyk ook, de Bergen, Daalen, Plakien , Woestynen, enz. De tweede ver toont het Land Kanaan, nog bewoond door deszelfs eer e
L
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fle bczittexs, KANAAN's naakómelingen , benevens de LanJen, door welke zommige zich hebben uitgebreid ; als
mede de. Landen der Philiflynen, dmalekiten, Edomiten,
Moabiten, .dmmo.niten,. Midianiten, If maëliten, enz. De
derde en vierde Kaart bevatten het Land Kanaan en Gilead onder de ira Stammen verdeeld; en het Koninkryk
Ifraëls, benevens deszelfs overheerde Landfehappen, onder .de regeering van SAUL, DAVID en sALoMQ; terwyl
de „yfde voorfielt de . beide Ryken 3 uda en Ifraël, naa
sALomo's dood gefcheurd, benevens de overheerde Landen, aan elk der beiden beboorende ; en de zesde, het
, oodfche land onder de heerfchappy der Roomfche Kei
hunne Landvoogden. Op de ze--zers,nbludo
vende Kaart wordt verbeeld de Stad 5erafalem, benevens
de rondom gelegene Bergen, Dalen, Fonteinen, WaterIeidimgen; Lusthoven, enz. Geheel Pale/lina, in deszelfs noordlyk en zuidlyk deel, met alle deszelfs voor
Steden , Vlekken, enz. wordt op de achtfte en-namfe
9^cgende Ia art afgebeeld; en, op de tiende, de van ouds
bekende Waereld , benevens derzelver verdeling onder
NOACH'S naakomelingen. Van de elfde Kaart is het onder.
werp, Egypte en de Woestyn der Schelpzee; en einde.
lyk van de twaalfde, de Landen der 4sfyrifche, Babylonifche, Perffclle,'Griekfche, en daarnaa Romein/die, heer
, ter opheldering van de prophetien en gefchiede--fchapy,
nisfen der H. Schrift.
Romein/die Geschiedenis en, doer M STUART . Met Kaarten en Plktaten. Y e Deel. Behelzende de Gefchiedenis
van het Gemeenebest van ke tweede Yredeverband met de
,sainnhert tot aan het einde van den eer,/len Carth aagfchen Oorlog. Te i1mijterdam , by 1. Mart, 1794.
.

-

In gr.

Svo. 56cá

bi.

wee Hoofdhukken , tot het Derde Boek deezer Rs^neinfehe Gejchiedenisfe behoorende , het eerfte looT
pende

van het Tweede I/es bond met de Samniten tot aan den
Oorlog met PYRRHUS het tweede den Oorlog befchryvende tegen de TitYefli Iers en den Koning PYRRHUS
gevoerd, maakerf het eerfte gedeelte van het thans voor
-

ons liggend Deel deezes fchoonen Werks uit.
Te zeer gevoelt de Schryver het eenzelvige, en daag
door verveelende, der flaag elkander onafgebrookene opvol-
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volging van Oorlogen, om, by het hervatten van den .Samni,i; e1,en Kryg, niet te betuigen : „ Min vermoeid van
„ eindeloos tfryden, dan de pen der Gefchieuenis van de
eenzelvige befchryving van o relbaare Gevechten, rukten de Sa„nnitera weder nieuwe Legerbenden byeen
terwyl wy het geduid onzer Bezeren , zonder dt
bel ne caner hdogstmoe,1v'ke koriheid, niet op nieuw
ter proeve mogen brengen." En ondanks by deezer belofte indagtig is, zal de Leezer niet zelden vcnf hen die
Oorlogen - bef chryving doorgcworffeld te zyn_
Dan verfcheidenheid en vergroofing van tooneelen doen
eenige gunftige uitwerking ; waarom dc Burger sTUAKT
het vyfde Hoofdíiuk, te recht, in deezer voege aanvangt:
Zagen wy tot nog toe Rome door inwendige verdeeld,, heden verfcbeurd, en nog rondom door vyandige na„ buuren omringd, niet langzaame en moeilylzc, maar te„ vens onbezwecken , ichrcden rccl:ttreel.s naar die
„ hoogte klimmen , van waar zy haar gezag eenmaal
„ f shier door 't ganfclle menschdom zou doen ecibiedi„ gen; welke Route ifappei mogen wy nu niet vary
„ haar verwagten, daar dc groote bron van haare inwendige verdeéldheden is opgedroogd , en haar aanzien
,,reeds wyd en zyd door Italie erkend wordt? Na de
invoering van een gelyk r.egt der burgers tot alle ge.
wyde en onbetwyde bedieningen, hebben naare onder„ fcheidene rangen, in de plaats van zwaarden der verdeeldheid, prikkels eener lofiyke mededinging opgeler
„ verd tusfchen den Adel en den Burgerffand. Na de
onderwerping der ongelegene Volkeren, kunnen klecne aanvallen den zetel des Gemcenebests niet meer
doen wankelen , en maaken de moorddaadige , doch
onbeflisfende, vyandlykheden van ontniddelyke nabuu„ ren plaats voor grooter oorlogstooneelen , welke den
weedom van het menschlyk hart over haare veelvuldige
elenden nog eenigzins vergoeden, door haare befchoue
„ wers Lesfèn van wysheid voor het Staatsbeffuur en.
„ Kry„rs',eleid mede te deeles, welke door weinig beduidende fchermutzelingen zelden worden olzgeeven."
Het mangelt geenzins aan verhevene Charaéters, d;p
een afwisfelend genoegen fchenken. Wie haat niet opgetongen als by het Onderhoud van FABRICI,-s niet PYttanus leest? — De tusfchengevoe de bedenkingen van
tenen Menschkundigen aart reeves verpoozing, zo ook be
xe tmaatig geveld oordeel over de bronnen, waar uit de
La
Schry
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Schryver zyne Gefchiedenis put. „ De geest der vers
„ veringen," merkt hy, onder andere, op, „ welke ken„ nelyk in Rome was van deszelfs eerfle Richting, dreef
„ de Romeinen, hoe rechtfchaapen zy anders in hurl
„ burgerlyk gedrag ook mogten zyn , ongetwyfeld zeer
„ dikwyls tot onregtvaardigheden , welke de ingenomen„ heid der Schryveren , die wy moeten volgen, voor
„ Rome's eer ons egter bezwaarlyk gemaakt heeft
„ aan te wyzen." Niet egtet blyft by des in gebreke ,
zo als wy door eene lyst van voorbeelden zouden kun
toones.
-ne
Dan wy willen liever zyn algemeen Overzigt van het
Derde Boek opgeeven. „ Naa het afloopen van dit der„ de Tydperk kunnen wy met genoegen te rugge zien
„ op alle deszcifs onderfcheide byzonderheden, om overal
„ nieuwe achting voor dat Volk in te zamelen , het geen
„ wy met onze doorgaande aandagt verwaardigd hebben.
„ Reeds vroeg in dit tydperk zagen wy het Coafulfc,taap gemeen maaken onder den burgerland , en
daarnaa de Priesterlyke waardigheid alleen aan zuiver„ beid van zeden verbieden:maar te dikwyls merk„ ten wy reeds den glalukkigen invloed dier burgerlyke
„ Gelykheid op, den geest des ganfchen Volks op, te
onlangs hoorden wy 'er eenen FAnklcivs nog de
„ uitmuntend[le taal over voeren (*) , om onzen geest
„ niet te rug te houden van eene aangenaame weder,, keering tot dat onderwerp, het geen zich geduurig
„ met nieuwe bekooring aan onzen Gemeenebestgezinden
geest voordoet.
„ Hadden de Romeinen hunne vorderingen iri de Krygs„ kunde alleen doen dienen ter verdediging van de vey„ heid en onafhanglykheid van hunnen Staat , gaarne
„ zouden wy in het verloopen tydvak te rug keeren,
„ om van de verandering hunner wapeneg naar vereisch
van hunne vyanden , van de aanneeming van nieuw
„ Krygstuig, waar van zy het nut hadden leeren kennen,
en van de verbetering hunner Legers naar het voor„ beeld van eenen PYIUtHUS, te ipreeken; doch daar zy
deeze vorderingen in de , op zich zelve reeds zo ramp„ za„

(*1 „ Eene taal, waar mede Mr. P. PAULUS zyne voortrelFe.
lyke Verhandeling over de Rechten en Plichten der 1Wenrch„ tyke Gelvkireid nog gemeend heeft te kunnen verfraaijen."
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„ zalige , kunst van menfchenmoorden deeden ftrekken
„ om de vryheid en onafhanglykheid van andere Staaten
met eene onwederflaanbaare overmagt van beleid zo wel
„ als van moed aan te randen, willen wy dezelve flechts
in zo verre gedenken, als zy eene oplettende. leerzaam„ beid van den Romeinfche;i geest bewyzen , welke zoo
zigtbaar affteekt by de eigenzinnigheid van andere Vol„ keren, en intusíchen wel degelyk onder de oorzaa
„ ken van Rome's grootheid door den fchranderen MoNTns, QUIEU gefield wordt (*).
„ De rechtspleeging won zeker in dit tydvak; de aan„ ftellin; van Prcetors, & Triumviri Capitals verbeterde
ongetwyfeld de bediening en uitvoering des Regts; en
de openlyke uitgave van het ,lus Flavianumn maakte ver„ fcheidene denkbeelden van den loop der pleitgedingen
„ onder de burgers gemeen.
„ Langzaam waren alzins de vorderingen der Kunften en
Weetenfchappen by een Volk, het geen zich beftendig
in oorlogen gewikkeld zag, en met het ganfche hart
aan de belangen des Vaderlands gehegt was. De Schil„ deryen van FABIUS PICTOR; het Colosfus- beeld van ,lu„ PITER op het Capitolium opgericht ; de vooitrefie„ Tyke aanleg van den Straatweg van APPzUS , en de
uitmuntende Waterleidingen , welke dienzelfden naam
vereeuwigen , getuigen echter van den toeneemenden
fmaak in 't algemeen en tevens van de vergevorderde
Bouwkunde der Romeinen in 't byzonder.
„ Dat Weelde reeds ingang te Rome zogt , leert ons
z&UFINUS met zyne twintig ponden aan tafelzilver ;
„ maar zyn trenge vonnis wees ons tevens aan, he zeer
„ aan die verderfiter der zeden de grond van voet tot
,, voet betwist werd.
„ En ílaan wy ons oog, van dweepzieke vooroor„ deelen vry, op de lange ry van voortreffelyke Mannen ,
,, wier deugden wy, van tyd tot tyd, onze hulde beweezen
hebben, met welk een eerbied zullen wy als dan geen
„ affëheid neemen van een Tydperk, 't geen wy veilig,
„ in deeze onze Gefchiedenisfen , de guldene eeuw deZ
„ menschlyke voortref 'elykheid mogen noemen. De ga„ delooze ouderliefde van Benen MANLIUS , en de opoffering der tederste kinderliefde van dienzelfden man aan
„ hex
() Caufes de la Grandeur, &c. Ch. II.
Lq
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het algemeene welzyn ; de wysgeerige fober-heid van
cURIUS en FABRICIUS, en de onverzettelyke eerlyk„ heid van beiden ; de grootmoedige opoflèringen van
„ CURTIUS en de DECIUSSEN, en de v^richeidene íchet„ zen der voortreifelykile Characters die wy_ gaven ; de
grootfch en echter onpartydigile getuigenisffen door
Rome's vyanden aan de voortreffelykheid haarer zeden
gegeeven, blyven de zekeiiie waarborgen voor de vel„ ligheid onzer aanpryzing van dit tydvak der Romein,, fclie Deugd.
„ Twee íchandelyke misdryven,. door fnoode welluste„ lingers aan hunne jonge fchuldenaars beproefd, lever„ den ons zekerlyk wel een afgryslyk denkbeeld op van
„ de verbastering der driften zoo wel als der reden van
„ den rnensch; maar de volftandige eerlykheid dier beide
„ Jongelingen , 's Volks algemeene- verfbeding van zulk
cenen gruwel en deszelfs gevolgen op het lot der fchuldenaars, wederhielden ons tevens van de fchreeuwendfle
onregtvaardigheid , om de verfoeilykile van alle mis„ deaden in ons tydperk den Romeinen in 't algemeen
„ ten last te leggen. Beide deeze fnoode aanslagen, het
wangedrag van twee Keurbenden in Capua en te Rheg iu;,1,
en het inisdryf van veele aanzienlyke Vrouwen jegens
haare Mannen , maaken ecluer, dat wy ons wel zorg.
,, vuldis; wachten, van het verloo'pen tydvak, hoe hoog
,,. ook geroemd door laatere omeinfche Redenaars en
,, Dichters, op te gecven als dat eenex menscnlyke vol
-„maktheid."
Met bet Vierde Boek opent zich gedeeltlyk een ander
tooncel. Zeer juist is des Schryvers aanmerking in den
beginne. „ Schoon Dome haare veroveringen ten eene,, maale binnen de natuurlyke grenzen van het oude Italic
hadt willen bepaalen, de uitgeilrektheid van haar gebied
„ zou waárlyk groot genoeg geweest zyn om den oplettenden waarneemer van het Staatsbetluur en de Ge
Volkeren by de Lotgevallen van dit-„fchiednsr
Gemeenebest te bepaalen ; maar dat zelfde Volk, 't
, welk byna vyf eeuwen doorbragt in onophoudelyke
„ oorlogen , eer het zich een beílisfend gezag over die
,; Landstreek kon toefchryven, hadt naauwlyks twee eeu:,, wen noodig, om zich door het grootfiè gedeelte der Be
, i poneren vara de drie toen alleen bekende Gewesten der
geheele aarde te doen eerbicdige:n." I Iier toe dieand
de cerfte Cartha the Oor1Ig,. in dit Boek befchreeven.
Wy
-
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Wy hebben aangemerkt, dat zich hier gedeeltlyk eeg
ander Toonel opdoet, het blyft een Krygstooneel; doch
verwisfelt deels van -plaats, daar de Ravaeinen eéne Zeemogenheid worden, en zich eerlang zo groot te water als
te land hetoonen. --- De aanvang hier van vermeld te
vinden , vertrouwen wy,, zal onzen Leezeren gevallen.
„ Schoon het Zeeweezen by de Romeinen niet zoo geheel
„ verwaarloosd was, dat zy geen het min the denkbeeld.
„ van den bouw en het beil;uur der Oorlogsgaleijen zou„ den gehad hebben, waren zy echter zoo ver in dit op„ zicht ten agteren by de Carthagers, die de bekwaam, de
„ Zeeluiden van dien tyd waren, dat het .de wanhoopiglte
„ onderneeming zou geweest zyn om deeze vyanden met
„ veel kleiner, veel gebrekkiger, en veel logger, Vaar.
tuigen ter Zee te beltryden. Hunne Galeijen met en
„ kele roeibanken waren volttrekt onbedyiidend tegen die
„ der Carthagers, die drie, vier, ja vyf, roeibanken bo,, ven elkanderen hadden, en alzoo door de fnelheid van
„ beweeging en ongelykheid van gevaarte' ongenaakbaar
„ of onverwinnelyk voor hun. waren; en de grootere Galeijen der Griekfche Zeefieden in Italic, als Tarentum,
„ Locri en anderen, waar mede zy den overtocht op Si„ cilie gewaagd hadden, waren, behalven dat zy slechts
„ drie dubbelde roeibanken hadden, en alzoo nog geen„ zins tegen de Carthaagfche aan konden, fchier onhan„ delbaar voor de Romeinen , die nog geene bedreeven,, held op zulke Vaartuigen hadden (*).
„ De ganiche Zeemagt, hoe groot dezelve ook zyn
„ mogt, moest alzoo eene geheel andere gedaante krygen
„ eer zy iet weezenlyks tegen de Cartliaagfehe zou ver„ mogen, en de onverfchrokke geest der Romeinen, die
geen onoverkomelyke zwaarigheden in 't Krygsbeleid
„ kenden, ondernam zulks met eene voorbeeldlooze tout„ held en yver. Een Carthaagsch Schip van vyf
„ roeibanken, welk by den eerf^en overtocht der Romeinen
„ in Sicilie op de kusten van Italic geftrand was, firekte
„ ten voorbeeld van den nieuwen Scheepsbouw: de Con„ Puls gaven een algemeen bevel, om naar 't zelve andere
-

„ Sche( 4e) Hier fielt de Schryver in eene Aantekening voor, de ver
denkbeelden der Schryveren ovgr deeze Roeibanfen,-fchilend
en bepaalt zich tot het gevoelen , dat zy drie, vier raf neer
verdiepingen, dekken, boven elkander hadden.
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„ Schepen te vervaardigen , en alles was op de Timmerwerven terftond in zulk eene ru^tlooze werkzaamheid,
„ dat Rome, binnen den tyd van zestig dagen, een Zee„ magt van honderd en ze,tig dergelyke Galeijen hadt.
„ Van dat korte tydsverloop hadden zich tevens de Con„ fulr bediend ons de aanstaande Vloot van bootsluiden
„ te voorzien. De werking van Roeijers , die slechts in
„ ééne ry achter elkander zaten , of in verfcheide ryen
,, boven elkanderen moesten werken, verfchilde zoo wee„ zenlyk, dat 'er de uiterfte zorgvuldigheid noodig was.,
„_ om het geworven bootsvolk daar in vooraf wel te on„ derrichten. Men Ploeg hier toe roeibanken boven elkan„ deren op het trand op, en oefende de roeijers daar op
, dagelyks, zoo dat zy terI and by het in Zee konten der
„ eerfte Galeijen in itaat waren op de wenken van den
„ Stuurman alle hunne beweegingen zoo vaardig niet el„ kanderen in de maat te maaken, dat de Confuls zich
zelven en hunne keurbenden binnen weinig dagen aan
„ boord van deeze Vloot durfden waagen."
Op de kortheid des tyds en de menigte van Galeijen zou
niet rede eene aanmerking te maken vallen; dewyl men uit
het verhaal moet opmáaken, dat deeze alle grootti Gaieijeu
waren. De Romeinen moeten, is 'er geen misslag in dc getallen, onze vaardigfle Scheepsbouwers overtroffen hebben.
De voorbeelden van Zaandanafcl.^e Scheepstimmermansbaazen, in vaardig werken aangehaald, dat een hunner, in
den tyd van twee en twintig maanden, 'er twintig in 't
water bragt, dat een, ander een Schip van meer dan ne
voeten, in den tyd van vyf weeken, van zyn be--genti
ginzel af, niet alleen in 't water bragt, maar ook te Amf erdam leverde (*), vallen 'er by weg. Dan dit in 't
voorbygaan.

Ten Hotte , tekenen wy op, dat de eeríle Carthaagfche
Kryg, door de Romeinen om het bezit. van Sic/lie gevoerd,
„ drie en twintig jaaren onafgebrooken geduurd, en hun,
„ door fehipbreuk zo wel als in Zeeflagen zevenhonderd
„ Galeijen gekost hadt. Dat hunne vyanden meer dan vvf„ honderd Schepen verlooren , en de onverzettelylcheid
„ van een Volk beproefd hadden, wiens Eerzugt en Va„ derlandsliefde den orgelyken ítryd vereffenden."
(*) A . LOOSJE$, Befclzryring der Zaal landfche Dorpen, b'. i 86.
ril
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haderlandsch Huisboek, of de Verklaaringen, Betuigingen en
Beloften, van den Stadhouder der hereeriigde Nederianden,
ver gekeken met zyne Daaden, meestal getrokken uit echte
Stukken, en verrykt met de Charaëers der voornaamf e
.Per foonen, die in de Staatsgefchillen den byzonderfen rot
gefpeeld hebben. Door een Genootfchap van Liefhebbers
der Yryheid. Tweede Deel, 1793. 37d bl. In gr. 8vo.

D

e herkomst en de hoofdbedoelingen van dit zonder.
ling Gefchiedkundig Werk hebben wy , zo veel
het Voorberigt ons des ontdekte , by de Aankondiging
des Eerden Deels , onzen Leezeren opgegeeven (*)• Meerder lichts hebben wy des betreffende gezogt te bekomen; dan tot nog vrugtloos. Onverwvld willen wy, dit
inwagtende, voortvaaren, met den Inhoud van deezen ar-beid des Genootfchaps nader te doen kennen , en ten
dien einde het voornaamfte , in ieder Deel te vinden
onzen Leezeren aanwyzen.
Het Theede Deel, de hoofdbedoeling daarin opgeeven„ Thans treeden wy
de, vangt in deezer voege aan.
een ander vak in, waar in wy moeten opgeeven , welke
ysfelyke oproerigheden, van tyd tot tyd, geduurende de
oneenigheden, geflookt zyn, en bewyzen, dat zy,, hoe
zeer met verandering van voorwendzels en omí1andigheden, altyd eenerlei rigting en oogmerk gehad hebbende, de Stadhouderlyke party ook beftendig tot oorzaak
en begunstiger gehad hebben. Lenigen tyd i}onden wy
in beraad, of wy op de verhandeling van de eerde oorzaaken der oneenigheden, dat is van de bron onzer veerloosheid, in den íchandelyk gevoerden en even fchandelyk geeindigden Oorlog met Engeland, onmiddelyk zouden laaten volgen een verslag van de algemeene begeerte
tot eene noodzaaklyke Staatshervorming, en van de p00gingen daar toe aangewend, dan wel eene aanwvzing van
dien gruwel van oproer en plunderziekte, die zo wreed lyk in het hart der fmalle gemeente en 's Lands Militie
opgewekt is. Doch wy beflooten eindelyk tot het laat1e, deels , omdat de ceríie beginzelen van het opi oer
onmid`delyk gevolgd zyn van en verbonden waren met
die
---

(*) Zie uier boven bl. z;.
L
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die berugte juftiicatoire Memorie van den Stadhouder,
welke enkel en alleen in de waereld getlooten is, om aan
eene volftrekt onverdeedigbaare zaak door een farpenraapzei van verdraaijingen en ongerymdheden eenen f+chyn
van overtuiging by te zetten ; deels, om dat 'er uit blyken zoude, dat de Stadhouder zich van dit verfoeilyk
middel reeds heeft begonnen te bedienen op eenen trad ,
toen 'er nog geene Staatshervormingen begonnen, en geene
zweemzels van aanleiding waren , om olie boveinraatïge
klagten des Stadhouders over verkorting van zyne ver
te wettigen., waar mede wy hein-mendrgtizs
zo dikwyls zullen zien te voorfchyn treeden. Hier uit
dog word overvloedig beweezen, dat de Stadhouder den
geest van oproer enkel daarom opgewekt heeft op dat hy
zich zou handhaaven by her onbepaald misbruik van een
gezag, waar van hem in dien tyd de wettigheid nog niet
betwist werd. Ook blykt 'er genoegzaam uit, dat die
zelfde geest van oproer eene der voornaamíle medewerkende oorzaaken geweest is, waar door en 'Regenten en
Burgers aangemoedigd zyn, om zich op eene mannelyke
wyze te verzetten tegen dien algereenen geest van oproer, die niet anders dan door eene welgeregelde wapen
kan bedwongen worden , en om het over--oefnig
dreeven gezag te fnuiken, tot welker bevestiging of ver
dat oproer dienen moest."
-grotin
Ter volvoeringe van dit Plan doorloopt de Schryver
's Lands Gefchiedenisfen, van dit Tydperk af, door de onderfcheidene Gewesten. Eerst toonende, hoe de Stadhouder vry duidelyk de oproerige Beweegingen in 's Haage,
te Rotterdam, te Leyden, ja zelfs tot in. de Ommelanden
toe, beguuftigde, of door dezelve te verfchoonen; of door
oproermaakers merkbaare blyken van zyneoedkeuring
te geeven, of door hun aan eene welverdiende ftraffe te
onttrekken. Waarop hy voortvaart om den Stad
licht der verachtlykfte huichelaary-houderintalyk
te doen voorkomen , waartoe het gefchil met Keizer
JosEPHUs DEN II wordt aangevoerd.
Voorts fchetat de Schryver het gedoogera der oproerigheden in 's Haag e, 't welk aanleiding gaf tot het ontneemen van het Commando, m *t de gevolgen daarvan in
't breede verhaald. ' De Reis van zyne Hoogheid ná
Friesland, Groningen en Zeeland, aan oproerige oogmerken toegefchreeven . en dat hy eindelyk in 't jaar 1786
not gewelddaadige middelen. overfloeg.
Hie&
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Hier treffen try bovenal een uitvoerig Verflag aan
an de oproerigheden in Zeeland, in den jaare 1787, door
egte befcheiden geslaafd, waar uit blykt, welk eene rot
VAN DE SPIEGEL daar in ge.fpeeld hebbe. Deezen Staats
zal men hier best leergin kennen, terwyl 'er-dienar
wordt aangeweezen hoe I±ry1 dig by met zyne eigene be.
ginzelen te werk ging. Wy gelooven, dat dit fluk nergens beter on r^wikkeld en in de waare roerzeis ontdekt
is. De uitvoerigheid verbiedt het overneemen. Vry duidelyk toont by in welk een verband deeze Gecuwfche oproerigheden Ronden met de Reis van de Gravin van
Nasfau na den .Haas;e. --- Ook dient hier toe het Ver
geen 'er in Gelderland gebeurde, ten tyde van-ilagvn't
de ondernomene Reize der Prinfeslè na 's Haage; als
mede hoe Overysfel its de Ophitzingen deelde, en in Hol
de fnaaren tot Oproer in den Jaare 1787 flyf ge.-land
(pannen wierden door middel van Adresfen en andere
Werkzaamheden, te welker in beweeging brenging de
Ridder BEN.TINCK zo veel toebragt , en van wiens ge
hier een breedfpraakig berigt vindt. Wy-dragmen
kunnen niets doen dan vingerwyzing geeven.
Hietorsl ook fegts met een enkel woord aangeduid, dat
men van de zyde van Oranje Beene middelen fpaarde om
iet Gemeen en het Krygsvolk op te hitzen tegen de beste
Regenten.
Een zeer verzwaarende trek in dit alles is, dat men,
ter bereiking der fchandelyktle oogmerken, den Godsdienst
in 't feel bragt, en het íchandelyk misbruik daar van gemaakt. Hier kunnen wy niet nalaaten iets over te
veemen, 't welk ons der OpíleIleren denkwyze over den
Godsdienst, -waarin zeker veeles belang zullen ilelIen ,
eenigermaate toelicht.
Zy laaten zich, op dit fluk, in deezer voege hopren :
„ Welke onbillykheid, of welk zo weezenlyk gevaar voor
den .Hervormden Godsdienst, dien wy hoogagten, en onvervalscht wenfchen bewaard te zien, zou 'er zelfs uit eene
gemengde Regeering, al had men het daarop al toegeIegd, te vreezen geweest zyn ?Immers fteunde de bepaaling van tenen Heerfchenden (of wil men liever Publicn?) Godsdienst als een vereischte ter bekleeding van
Staats- of Stads -ampten, tot de Regeering berrekkelyk,
alléén op noodzaaklykheid by de inrigring van ons Staats weezen,. waar by het verfchil van Godsdienst listig tot
ttu hoofdvoorwerp gemaakt was. Want in den grond
was,

160 VADERLANDSCH

was, niet het verfchil van Geloofsbelydenis, maar de onderdrukking van den Hervormden Godsdienst en het verlies der Burgerlyke Vryheid, de groote oorzaak van den
Opiland onzer Voorouders, waar toe Roomfchen en Onsoornfchen zich vereenigden ; en daarom was by de Pacifacatie van Gent bepaald , dat niemand om den Godsdienst vervolgd of van eenige Burgerlyke Voorregten
verflooken zou worden. Hadt WILLEM n£ I dit bil
ontwerp niet wee ten in duigen te doen vallen, zou--lyk
den alle de zeventien Nederland/the Provincien onder
eenti algemeene Verdraagzaamheid vereenigd gebleven, en
de Vrede met den Spanjaard veel eer gefooten geweest
zyn. Dan zouden de Roomschgezinden, de Mennonieten ,
de Lutheraaten, en zo veeIe Leeraars van den Hervormden Godsdienst, in volgende tyden, niet zo veele redenen van klaagen gehad hebben over ecne onderdrukking
om hunne Godsdienftige gevoelens, over het uitkryten
van Paap/the of 4rminiaanfche ftoutigheden, die zy van
tienen PHILIPS II niet hadden willen verdraagen.
„ Wat hier van ook zy , wy houden het daar voor,
dat, indien men, in meer verlichte tyden, waar in 'er geen
verfchillen over het bovendryven van eenige Godsdienlige Gezindheid waren, alle Ingezeetenen had tragten te
bezielen met Bene wasre Godsdienfiige en Burgerlyke
Verdraagzaamheid , 'er geene zwaarigheid zoude geweest
zyn , om de Regee-ringsampten met de Belyders van
verfchillende Christengezindheden gemeen te maaken.
Wy gebruiken met opzet dit woord , op dat
men ons niet telle onder die hedendaagfche Wysgeeren ,
die den Christlyken Godsdienst de diepfte veragting en
den onverzoenl kifen haat toedraagen, en waanen dat de
Burgermaatfchappyen, zonder denzelven , beftaan kunnen;
terwyl zy zelfs den Natuurlyken Godsdienst, en het beftaan van een almagtig ícheppend Opperweezen , zo al
niet met woorden, ten minf}en met hunne daaden, verlochenen. Zodanige grondbeginzels verfoeijen wy met ge•
heel ons hart, even zeef als het misbruik van den Godsdienst tot Staatzugtige oogmerken" Wy moeten
hier weder herinneren den Schryftyd deezes Werks , 1793.
Wat 'er korten zal van de Vernietiging des Heerfchenden
Godsdienste in ons Vaderland , naa de jongt'ce Omwenteling, en de desnietregentlaande Overblyfzels van denzeiven, moeten wy den tyd aanbeveelen.
Voorts
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Voorts toonen de Opflellers van dit Werk, dat WILLE
V, zo vdur als naa de Revolutie, blyken gaf van die
Godsdienftige Verdraagzaamheid , welke by in de Patriotten wraakte.
Wegens de A&e van Verbintenis der Vaderlandfclie
Regenten in den Jaare 1786, vindt men hier een fchoon
verflag, en tevens van de valfche, die men met zo veele
kunsttlreeken te vergeefsch voor de waare heft zoeken
te doen doorgaan. Dit geheel bedrog wordt hier naakt
ontleed.
Het verwyt, den Arnhem/die en Amfierdamfche Patriotten, wegens Oproerigheid, gedaan, wordt onderzogt, bil
beoordeeld, en wat hier in ftrafwaardig was met regt-lyk
gewraakt.
Naa dit alles in 't breede afgehandeld te hebben ,
zeggen de- Schryvers. „ 'Er blyft nog een voornaam onderwerp overig, uit welkers verhandeling blyken zal, dat
men zich van hetzelve, al van het begin der Staatsverfchillen af, met een tweeledig oogmerk heeft zoeken te bedienen.
Men poogde naamlyk, deels door het vermogen en de raagt
des Konings van Pruisfcn, de Flooge Overheid des Lands
deeds in bedwang te houden in de uitoefening van derzelver Souverain gezag over den Stadhouder, en deels de
geheele Stadhouderlyke kabaal met de hoop te vleijen,
dat de Koning zich eenmaal met geweld in 's Lands zaaken fileeken zou, en alzo haaren yver voor de belangen
van het Huis van Nasfau gaande te houden." Dit
wordt in 't breede ontleed in deeze zeven byzonderheden, welke men in de Brieven van dat Hof voornaamlyk
aantreft. „ I. Klagten over de verkorting der Regten van den Stadhouder. 2. Klagten over de Vry'ieid
der Drukpersfe. 3. Befchuldigingen tegen eenige Perbonen, die oorzaak waren van het een en ander. 4. Gunílige toezeggingen aan die van den Stadhouderlyken Aan
Verzekeringen van dc goede gevoelens en oog -hang.5
Stadhouder en zyne Huisvrouwe. 6. Ver-merknvad
Koning van zich met het Inwendig-fchonigvade
Eetluur der zaáken niet te willen bemocijen, en zelfs onkundig daarvan te zyn , en 7. Verzoeken om aan den
Stadhouder zyne Regten te laaten, alle nieuwigheden te
'veeren, de oude Conftitutie te handhaaven en de Druk
te beteugelen, alles vergezeld met eenen buitenge--persf
woonen aandrang."
Het ontvouwen van alle deeze byzonderkeden geeft den
SenryDE

VADERLANPSCH

Schryveren aanleiding, om , daar zy den Koning van
Fruisfera en den Stadhouder zelfs op verfcheide plaatzen
van zyne Brieven en Declaratoiren zo ruimfc pots hooren pochen op de dientien , door zyne Voorouders aan
deezen Staat beweezen, zonder dat zy immer in aanmerink namen de onmeetelyke voordeelen , die zy weder
Staat in zo veele betrekkingen genoo--kerigvandz
ten hebben , dit onderwerp hier te behandelen, 't geen
meer dan ter loops gefchiedt. Ten flut van meer by.
zondere opgaven zegt de Schryver:
„ Wanneer men alles, het geen by wegens zyne Amp.
ten en Pillegiften, federt zyne geboorte, van de overige
Gewesten (*), de Generaliteit en byzondere Steden, ge
heeft, te zamen trekt, in onderftelling , dat by-note
vcíór 1766 gee-ne Traeccmenten voor Regimenten of Compagnien gehad heeft , zullen de volgende aanmerklyke
Posten voortkomen uit het geen wy tot dus verre hebben
olpgegeeven.
Van Gelderland
101,844
Van Holland
10,949,=34
Van Zeeland
77,436
Van Utrecht
957,400
Van Overys el
145,80
Van Groningen
374,OQa
1,305,112,
Van Drenthe
Van de Generaliteit
1,350,000
Van buitengewoone kosten
7,47r,690
Van Pillegiften voor zich zelven
i,6ii,000
Van Penfloenen voor zyn Vrouw
562,5co
Van Pillegiften voor zyn Dogter, na aftrek van die van Friesland
719,900
Van Pillegiften voor zyn oudíl:en Zoon,
ook naa aftrek van die van Friesland
957,300
Van Uitdeeling van de 0. I. Comp. van
1768 tot 1777.

Van Vrydom van Belastingen en extraordinaire Verpondingen

1,050,000

6,750,000

„ Elk ziet, by vergelyking van deeze laatil:e optelling
met de bevoorens opgegeeven Iyst, hoe veel daar by no;
niet
(*) De Somme voor Friesland beliep 3,343,067-ii,
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stiet berekend is, en niet te min maakt het een geheel
uit van zeven - en - dertig Millioenen, vier honderd zes - enleertig duizend, twee I onderd en drie - en - tachtig Gul
--- Voegt men hier nu by de jaarlykfche Inkom--dens.
e n van zyne Domeinen , hier te Lande gelegen, meest a1 van '.s Lands penningen aangekogt, en door elkanderen Jaailyks zestien Tonnen Gouds bedraagende, zal des
Stadhouders Jaarlyks inkomen beraan in ongeveer vieren-tiri;sig Tonnen Gouds. Welk een fchat voor de verBering van den eerflen Minister van eene kleine Republiek, die jaarlyks in vermogen afneemt! Naauwlyks behoeven wy onze Leezers te doen opmerken, hoe onmeetelyk alle deeze voordeelen in onze tyden uitgebreid zyn,
Jaar de twee laatJle Stadhouders, in een tydvak van nog
geen vyftig jaaren, byna eens zo veel van het Land ge
hebben, dan drie der voorigen in 64 jaaren. Mo--troken
gen wy, wanneer wy den Stadhouder op zyne dienflen,
en die zyner Voorzaaten, hooren roemen, hem niet wel te
genioet voeren roet den Schïyver van de Post van den
Nederrhyn,
Quid venditas merita tua in Rempublicam?
Merita ejus in te preedicares a quius.
Non il/a per te reddita est beatior,
Sed te, mosque beatiores reddidit (*).
('u) Wat

fnoeft gy op u'.ce Verdienflen aan de Republiek?

Met naeer regt zoudt gy van owe Verpligting aan dezelve fpreei
ken. Zy is niet gelukkiger of grooter geworden door U, waar

zy heeft U en de uwen gelukkiger en grooter genaakt."

.De Belangen der 1!Mogenheden van het Vasteland, met h ets°ekking tot Engeland, door C. THEREMIN, weleer Ge.
waratfchats- Raad van Pruisfen, aan het Hof van Londen. In 's Haage, by J. C. Leeuwetcyn, 1796. In gr.
8vo. 73 bi.

e finert, waar mede ik myne Landgenooten voor
het Engelsch Goud verkogt en ter flagtbank ge.
leid zag, om belangen, die hun vreemd waren; het afgryzen, welk liet Systema van Hongersnood, door Enge.
land tegen Frankryk gekweekt, in my verwekte, en my
te midden van den aagt dikwerf met fchrik deeds ont-
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waaken, en traanen van wanhoop en woede horten, in
de onmagt, waar in ik my bevond, om den arm tegen
te houden, die koelsmoeas grysaarts, vrouwen en zuigelingen, nmoordde; eindelyk de verontwaardiging, waar m ede ik de EngelJchen van de Volken hoorde ípreeken, die
hun geld ontvangen, en van alle Volken van het Vaste
algemeen, hebben my de pen doen opvatten,-landi't
en dit Werkje doen opftellen. ik geef het aan het
licht, en noem my, liet welk my in geenerlei opzigt voor
duizenden gevaarlyk kan worden. Maar ie--delign
mand moet zich vrymoedig blootstellen, en de waarheid
zeggen. Ik heb getragt Benige groote Staatkundige waar
gevoelig te maaken, betreffende de belangen der-hedn
Mooenheden van het Vasteland tegen Engeland. Ik geef
dit onderwerp , 't geen ik flegts gefchetst heb, aan de
aanmerkingen en overweegingen van den Leezer over,
die liet vrugtbaar zal vinden naarmaate hy het zal overdenken."
Zo fchryft de geweeze Gezandfchaps - Raad , in de
Voorrede, onderichreeven Pays den i2 Thermidor, het
,de Jaar. Een gevoelig hart ftraalt in deeze weinige
trekken zigtbaar door; en zal het Rukje met greetigheid
geleezen worden, door allen, die deezen Vyand van onzen
Staat vyandig zyn. Het geheele (tukje mag in zekeren
voege de veritlaaring heeten. van eene Stelling , door
FRANKLIN opgegeeven in een Brief aan Howe (b]. i6.)
ills een krygszugtige Natie beinint de Engelfche Veroverin en ; als een heerschzugtige Natie haakt zy na fIccrfchappy,, en als een liandeld: yvende Natie is zy gr•eeti„
na 'C ene uit fuitendc winst !
Het Werkje vloeit over van ilerke trekken, zoms in
weinig woorden veel bevattende. De gewoone handel wyze van Engeland omtrent het Vasteland gefchetst heb•
bende, fchryft hy, ten Plot : „ Op deeze wyze zet liet „ zelve het Vasteland in vuur, door deszelfs ligging van
„ een Eiland voor den brand gedekt, dien het veroor„ zaakt heeft. De Vrede op het Vasteland is voor 't
„ zelve een rampfpoed, de Oorlog op het Vasteland is
het voedzel van deszelfs voorfpoed." — Ongunstig,
zeer ongunftig, gelyk men denken kan, is de fèhets van
den geest van liet Staatkundig Engeland, en van de daar
uit vloeiende werkzaamheden. Wy zouden bladzyden vol
fchryven , wilden wy die trekken overneemen. Men leeze
deeze zauentrekking : „ Door het algemeene Stelzel van
,, Gun-
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„ Omkooping onteert het overal de Souverainen en de Vol„ ken; het heerscht door den invloed der ondeugden, die
„ bet betaalt en voedt , en die het op derzelver beurt den,, zelfden dienst bewyst. Niets goeds ut eerlyks kan hetzel„ ve volgen, noch in deszelfs eigen land, noch elders ; het
„ bederft de lieden die het berooft." En om 'er deeze
trek nog by te voegen: „ E2.geland is door deszelfs be„ volking en inwendige magt verre beneden liet grootste
gedeelte der handeldryvende, Mogen Lieden van Europa,
ondertusfchen befchouwt liet dezelven met veragting
als zyne mededingers, .en, den Handel niet de Staatkunde en Wapenen vereenigende, is het zo verre gekomen
„ van alleen over den ganfchen Aardbol te regeerera. "
Men houde dit en meer andere Zetten niet voor los te
nedergeftelde Nlagtfpreukcn. De Schryver voert bewyzen aan, als by de rol, welke Engeland in Europa fpeelt,
openlegt, en toont in hoe verre het meester is op 't
Vasteland.
Hier komt eerst Rudand, Portugal en Spanje, ten tr oneele; voorts treedt Holland op. Ons beftek duidt geene
geheele overneeming van 't geen de Schryver deswegeu
zegt; dan zie hier den aanvang: „ Van alle Bondgenoo„ ten van Engeland is Holland de ongelukkigfte; nader
by het Oorlogstooneel gelegen, en meer dan eens ge
„ andere Mogenheid den nay ver van Engeland opwek.
„ kende door de uitgebreidheid van deszelfs Koophan„ del, is liet betteind , om by voorkeur bedorven, en
„ aan de belangens van deszelfs dwinglaiidy opgeofferd,
, te worden. Het was niet genoeg dat Engeland, zedert
„ 1787, eenen overweegenden invloed in 1Id/and hadt,
„ dat het eenen Onderkoning in den Haag, even als te
„ Dublin, hadt. Deeze invloed, die ílegts Staatkundig
was, voldeedt het niet, om dat de Holland r, .meenop
„ zyn Geld dan op zyne Vryheid gezet, zig gerustlyk
liet beheerfchen door eene vreemde Mogenheid, doch
behieldt hardnee':, kig zyn handel aan zich. Zyne Onafbangelykheid als Natie way verlooren ; maar 't was
„ inoeilyker, hem van zyn c Onaf hangelykheid als Koop
te drawn afzien. Dit was her geen, waarop E7 -„man
geland doelde; deszelfs oogmerk was den Handel van Hol
allengs geheel aan zich te trel.ken, indien liet mo--„land
„ g.:lyk was, en yn d;nnllerdam alleen F atoors in plaats
„ van :mededingers te hebben."
Voorts ons aandeel beíchreeven hebbende in eden Oor
logs
7.JTT. 1796. NO.
M
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log, welken wy gingen voeren, als cde Makkers van deft
Leeuw, in de komst der Franfchen hier te lande geëindigd , fpelt by daar uit voor de Nederlandcre,s heil, en
dat zy geen vrees voor Engeland behoeven te hebben.
WY kunnen den Schryver hier niet volgen; maar alleen
het flot overneemen. „ Door middel der bekomene Vry„ heid en van de Volksregeering, die alleen voor eetie
„ handeldryvende Natie voegt, zal de Handel der Hol„ Zanders , verlost van de kluisters der Britten en van
eerie Regeering van Edelen, welken trotsheid en roof„ zegt eigen zyn , en onder welke dezelve veragt en
gedrukt werd, voorttoediger en bloeiender zyn, dan
„ dezelve zedert r 87 geweest is, en veel meer dan Eno
geland wel zou wenfchen."
AI;2erica krygt vervolgens haar deel. Het Tra&aat
met Engeland ftaat den Burger THEREMIN zeer tegen.
Hy febryft, dit vermeld hebbende: „ De ichoone dagen
„ van WASHINGTON zyn geëindigd , waarom heeft zyn
geluk gewild dat by zyne glorie overleefde!"
Deei ecoarken, Zweeden, Pruisjen en de kleine 1)uitfclad
horJlen worden in de Staatkundige balans des Schryvers
opgewoogen: en de laatstgemelden bovenal íchuldig ge
aan den Handel in Menfchen.
-vonde
By dit alles wordt een tafereel van het Nationaal Chara er der Engelfchen opgehangen, waatin eene ongunílige kleuren gefpaard zyn. Men zie enkel het befluit,
in deeze woorden begreepen: „ Het is, dat .Engeland,
„ plat alleen van gemeenen vyand en van gemeene zaak
„ ípreekt, zelfs alleen de gemeene vyand van alle Mogenheden van Europa is, en dat, zo 'er eene gemeene
„ zaak is, het die van allen tegen hetzelve is. \Vy
„ hebben gezien met welk Bene floutheid het zich aatr
„ het hoofd der zaaken van Europa heeft gefteld , met
,,, welk eene onbefchaamdheid het de zwakken handelt,
„ de intriguen en de magt van het geld, waar door het
„ de magtigilen vervoert, en dat de grootfile ryken, in
„ deszelfs hand, niets anders zyn dan werktuigen van
„ deszelfs glorie en heerschzugt."
Ten befuite treedt de geweezene Gezandfchaps-Raad
tot het overweegen der Vraagen : „ wat in het byzon„ der geval van deezen Oorlog de zulken gewonnen heb,, ben, die zich door Engeland daar hebben hiaten inwik„ kelen, nu het zelve overwonnen is?" Vervolgens, „ wat
„ die zelfde Mogenheden in het tegengeftelde geval zoude
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„ den gewonnen hebben, wanneer Engeland gezegepraald
„ hadt?" Uit deeze wyze van voordragt blykt, dat
de Schryver vastteelt, dat Engeland in 't einde zal moeten bukken, en 't is op die veronderftelling dat by voortvaart in het maaien van deeze twee tegen over elkander f{aande tafereelen , die zeker hoog gekleurd zyn.
Men oordeele uit deezen enkelen trek. „ Het belang der
„ Mogenheden van Europa, die de Coalitie verlaaten
„ hebben; zal zyn, Frankryk haare gemeene wraaknee„ ming te hiaten voltrekken, en die vernederen, welke
„ zich beroemt de natuurlyke befchermfter te zyn van
„ het evenwigt der Magten op het Vasteland, en trotsch„ lyk beweert, dat zonder haar verlof geen Kanonfchoot
in Europa kan gedaan worden , of tot dit werk de
„ hand te leenen , en eene nieuwe, billyke en verfran.
„ dige, Coalitie te vormen, door de vereenigde poogin„ gen, waar door Europa zich verlost zal zien van ee„ nen Vyand, wiens Staatkunde is het geftad.ig verdeeld
te houden , en deszelfs voorfpoed te dwarsboomen.
„ Als dan zal men zig dagen van Vrede kunnen beloo„ ven , en de Natien, uitgeput door zo veele , zonder
„ grond ondernomene, Oorlogen, waar van het oogmerk
„ alleen was, Engeland te verryken, kunnen troosten."
Genoeg, om den aart en inhoud van dit Werkje te
doen kennen. Genoeg, om te toonen , dat de Ver
beter handen zou hebben kunnen vallen. Wy-taling
hebben de duisterfte plaatzen geenzins uitgezogt.
Zesdaagfche Staatsbrief over 's Lands Hoogfle Zaak ,aan den
Burger VITRINGA, Gedeputeerde wegens Gelderland ter
Vergaderrag van H. H. Mog, en op den 13 Dec. Prefident van hct groot Generaliteits - Befoi one , nopens Bene
te beroepen 41gemeene Nationaale 1rgadering. Na
den Haag alle dagen tot den 28 Dec. 1795. gezonden
door een Republikeinsch Patriot. De Amnf erdafn, by
J. R. Poster, 1796. In 8vo. 76 bl.
og zeer onlangs hebben wy den Denk- en Schryftrant
van den Burger SWILDENS, Vervaardiger van deezen
Zesdaagfchen Staatsbrief, doen kennen (*); in beide blyft

by

(*) Zie hier boven bl. 68.
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by ziclizelven gelyk, en zyn flyl is zo één en vast, dat
deeze in Brieven dezelfde blyft als in Stukjes van eengin
anderen aart, althans wat de inrigting betreft.
Wegens den hoofdinhoud deezer Brieven kunnen wy
met 's Schryvers woorden fpreeken, zonder ons ter byzondere opgave derzelven in te laaten5 en zal zulks,
zo de Schryftrant van deezen Burger nog allen onzen
Leezeren niet bekend mogt weezen , daar van tot een
staal kunnen verftrekken.
,, Om tot een generaal hefluit te fpoeden, uit het geheel
beloop en den famenhang van al het dus verre (van bl.
6 tot hier) vertoonde , zal uw redekundig Doorzicht
„ ontwyfelbaar opmaaken ,
dat myne Hoofdftelling
wegens de volftrekte noodzaaklykheid van eene Con„ foederative Constitutie van ons Land gevestigd is.
Eensdeels, op eene DEMONSTRATIO DIRECTA, Uit
„ eene reeks van Argumenten, die alle ontleend zyn uit
, den Phyfieken, Oeconomi c/ten, byzonder BURGERLYKEN
en byzonder STAATKUNDIGEN AART Van ons Land en
„ Volk van welke Argumenten verfèheidene, als
Argumenten a priori, tot de proef van onmiddelyke
„ evidentie gerefi)lveerd kunnen worden , en die proef
„ kunnen doorstaan ; en alle welke, als Argumenten a
„ pofleriori, de ONDERVINDING van aoo, fbmmige zelfs
„ van 3 en 400 jaaren tot proef hebben.
„ .1nderdeels, en ten overvloede, pryst de Waarheid zich
„ hier nog verder aan door de hier medegedeelde Twee„ ledige Oplosfing der algemeene onophoudelyk herhaal„ de tegenwerping — waar van de Eerjle, gave men
„ ook eens alles toe, dan nog zeer zeker tot een ge„ wenscht nieuw en nader -Conciliatoir moet opleiden ^.
en de Tweede direáelyk eene wegneeming of vermin„ derin a der zwaarigheden op dien geheel nieuwen
„ grondslag verzekert welken wy Patriotten alle eenpaa„

„ rig

erkennen

en

eerbiedigen.

„ Opzettelyk voeg ik 'er het woord vermindering by:
„ want gaarne geef ik, dat 'er onlosbaare Zwaarigheden,
„ dat is Kwaalen zonder Remedie, zullen blyven. Maar
dan geldt ook wederom de Regel van alle bondige
„ Weetenfchap, -- dat geen Systema, van welk, per
„ rigidisfimam demonfrationem ex propria natura objeé!
„ .ant fubjeoti defumptam (by flreng BETOOG uit den aart
„ en de natuur der naaken ontleend), allerzekerst confteert,
„ dat, bel ouden de 4anweezighcid der Zaake , mensch„ lyk
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dat geen
,, lyk gefprooken, geen ander mogelyk is,
zodanig Systema mag worden verworpen om de Onlos„ baarheid van deeze en geene Zwaarigheden.
Ook
geldt dan verder de zo gewigtige Grondregel der
„ Praktifche Regeerkunde , dat tegen onwegneembaare
„ Staatskwaalen Voorbehoedingen , Contreforces , Ilergoe„ dingen, of hoe men 't noeme, moeten worden gezogt
,, en aangewend; en dat een altyd waakzaam Be„ leid, met eene gefladig rediftceerende Werking, het
„ afwyken te rug moet brengen: gelyk de Werking van
„ het Roer by halven Wind de altyd afhellende Vaart
„ van een Schip altyd wederom aan. moet drukken -„ of -- (om reet Eerbied een hooger en het allerhoogfte
„ voorbeeld te noemend gelyk, volgens liet begrip
„ van NEWTON, dien Grooten Waereld- weeger,, door
eene altyd reátificeerende Werking des OPPERSTEN BE„ STIERERS , het onafmneetelyk WAERELDGESTEL in Zyn
,; ftand en geregelden loop moet worden gehouden."
De Invloed der Godsdienflige Begrippen, of Brief van een
Bataaffchen Brabander aan zynen Vriend in Holland,
over oude en nieuwe dingen. Alom te bekomen. [ti
gr. uvo. 26 ól.

Duitg

e Ontvanger van deezen Brief keurde denzelven der
ave waardig. De Schryver, een Proteflani, stelt
den Raat zyner Roomschgezinde Medelandgenooten voor ,
wier aantal tegen dat der Proteflanten hy in geheel Etaafsch Brabant als honderd tegen vyf of zes begroot.
't Welk ten gevolge heeft, dat, op zommige -plaatzen ,
de geheele Proteflantfche Gemeente uit drie vier of vyf
Leden bellaat, en in de meeste 'er geen evenredigheid
gevonden wordt tusfchen de grootte der Kerken en de
kleinte der Gemeenten. 't Geen de tairyke Roomschge.zinden doet haaken na de verwisfeling hunner erg bepaalde Kerkgebouwen voor die by hunne Gezindheid
voorheen bezetene plaatzen van Godsdienstoefening.
Terwyl zy, en met reden, over andere hun voorheen opgelegde lasten, om dat zy Roomsch ezinden waren, klaagen, en des na vryheid haaken. JJe Schryver ontveinst
niet, dat veelen, in hunne onkunde, meer begeeren dan
de Gelykheid hun toegeregtigd. Dit keurt hy af, terwyl
by voor hun Regt van Gelykheid pleit, en toont, dat by
het
.M q
-
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bet denkbeeld van noodzaak lykheid eener Heerfchende
Kerke , waar in hy nog voor weinig jaaren was , en
met hand en tand vasthield, heeft laaten vaaren. Hy
beweert , dat 'er, onder zyne Landgenooten, meer r-edelyk denkende Roomschgezinden, met gelykheid in Regten te vrede, gevonden worden , dan men misfchien in
Holland denkt; doch daar zyn 'er van dien ílempel, ge
niet genoeg om eene zeer groote min--lykhfcrt,„
kundige menigte, die federt eenige maanden als in een
„ andere Waereld verkeert, door hun voorbeeld van een
„ verkeerden Godsdienstyver te geneezen ; daar is tyd
en geduld toe noodig , en deeze eerde tyd van eene
bedwelmende verrukking over de verkreegene Vryheid,
„ en daar uit voortvloeijende voorregten, is daar toe niet
„ zeer gefchikt " „ Duizenden ," merkt de Brieffchryver wyders op, „ verheugen zich over het trium„ pheerend Patriotismus, alleen, om dat zy vertrouwen
„ ontheeven te zullen worden van veele drukkende lass
„ ten, de groote Kerken weder in eigendom te zullen
„ krygen, dat hunne byzondere Godsdienst zal zegepraa„ len, en dat zy nu voorts door hunne Geloofsgenooten
zullen geregeerd worden." -- De groote meerder
Room/die Godsdierst--heidrStmg nvade
belydenisfe heeft ten eigenaartige gevolge , dat in Ba.
taafsch Brabant .alleen de Roomfiche Burgers de Municipaliteiten formeeren; zelfs in plaatzen, daar, vóór de Revolutie, de geheele Regeermg alleen uit Gereformeerden
bellondt. Hier en daar vindt men nog een enkelen ProteJlant in het Beíluur.
Deeze welgefchreeven Brief is den ro Feb. 1796 ge.
dagtekend.
Vader fan dsch Woordenboek, oorfpronglyk verzameld door
JACOBUS KOK. XXIX Deel. T—J' Met Kaarten, Plaaten en Pourtraiten. Te .elmfierdam, by J. Allart. It

gr. 8vo.

T

elkens , wanneer wy een nieuw Deel van dit wyduitgeflrekt Werk ontvangen, is ons eerlle zoeken na
zulke Artykels, die ons hoppe doen fcheppen van iets
nieuws of weinig vermelds te zullen aantreffen.
De geagte Naam van VENEMa deedt ons terl}ond dit
Artykel opfaan, Vey lazen: „ HE M4NUS VENEMA,
„ een
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een vermaard Nederlandsch .Godgeleerde , en grondig
„ kenner der Kerklyke Gefchiedenisfen , omtrent het
„ einde der voorgaande Eeuwe, in de Provincie Stad en.
Lande gebooren, wierdt, naa zynen Academifchen loop
,, voleindigd te hebben , beroepen tot Leeraar der Her.
?, vormden te Dronryp, een Dorp in Friesland, sfchen
„ de Steden Leenwaarden en Franeker, om, eerlang, var
,, daar verroepen te worden na de laatstgenoemde Stad,
,, tot het bekleeden van het Hoo g leeraarampt in de God.
,, geleerdheid en de Kerklyke Historien, aan 't Hooge.
„ fchool van Friesland. — Met veel lofs en ongemee„ tien toeloop van Leerlingen, vooral ook uit Hungaryen,
,, bekleedde de Heer VENEMA dien post geduurende by„ kans eene halve Eeuw, naa verloop van welke by,
„ door de Staaten van het Gewest, tot Profesfor jJono, rarius verklaard zynde, van het geeven van openbaar
„ Onderwys ontflaagen werd , en zich met der woon na
,, Leeuwaarden begaf, alwaar hy, in hoogen Ouderdom,
,, zyne dagen eindigde. 's Mans gemaatigdheid oma , trens betwiste - Leerflellingen der Godgeleerdheid be.
„ rokkende hem, nu en dan , eenige onaangenaamheden.
Zyne veelvuldige doorwrochte Schriften draagen getui,, genis van zyn arbeidzaam leeven. Behalven eenige
„ Verklaaringen over de Profeetifche Schriften , vooral
die der Pfalmen,, is inzonderheid bekend zyne Kerk„ lyke Historie , zedert het begin der Waereld tot de
„ Reformatie ingeflooten, onder den tytel , InJlitutiones
„ fIiflori^e Ecclefice Veteris & Novi Testamenti, in zeven
„ Deelen in Quarto. Uit medegedeelde Berigten."
Zo weinig, wegens een zo groot en verdienstlyk Man,
van welken zo veel te zeggen viel, zou voor een Woordenboek genoe g zyn , indien het altoos die beknoptheid
in agt nam; doch, daar het zo breed uitweidt over vee
dag met VENEMA niet mogen-len,diopzf
genoemd worden , en veele overal te vindene Leevensberigten breedfpraakig opgeeft, zou men met reden veelangen, dat van een Nieuw drtykel meer werks gemaakt,
en, in een Iladerlandsch Woordenboek, der Nagedagtenisfe van zulk een Licht in de geleerde Waereld een
hem waardigen gedenkzuil opgerigt worden. Wy
althans zagen dit liever dan de veelvuldige breede Ge Jlachtrekeningen van Menfchen , die , onder een blad zyden vullende Opgave van dikwyls niets beduiden
doen verlangen na een iets-dePrfoanu,Lz
beM4
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betekenetiden Naam. Verre dat wy dit over 't geheel
wraaken, het kan foms zyne nuttigheid hebben, dan veelal meer voor de Fanilien ; die toch deeze Geflachtlysten
bezitten, dan voor de Leezers, die het oni meer dan enkele Naamkennis te doen is.
De Artykels met het Onderfchrift, Uit medegedeelde Be.
rigten, trekken bovenal onze aandagt. Dit vinden wy onder het Artykel l/lielar^d; ook dit willen w y , daar het
niet lang is, en ons van de tegenwoordige gefchaapenheid
deezes Eilands een goed berigt geeft', geheel plaats geeven; te meer. daar onze Kaartenvervaardigers omtrent dit
Eiland zeer lan g , ja eenigen tot heden toe, de oude Afbeelding gevolgd, en een tweede Dorp op 't zelve, reeds
voorlang in de Golven bedolven, als nog beftaande, aan
-wyzen.
„ VLIELAND , een bekend Eiland, ten Oosten van
„ het Eiland Texel, wordende aan de Westzyde van de
„ Noordzee en ten Oosten van de Zuiderzee befpoeld.
De omtrek kan met geene zekerheid bepaald worden,
„ als zynde het aan geduurige affpoelingen onderhevig.
,, Meest aan alle zyden heeft het vey hoogc Duinen. By
„ veelen lydt het geen twyfel, of Vlieland, . in overoude
„ tyden, aan de vaste kust van de Provincie Friesland
„ vast, of flegts door middel van den alouden Vlieflroorn
„ daar van afgefcheiden zou geweest zyn. Aan de West=
,Y zyde, aan den kant der Noordzee, plagt dit Eiland merk
uitgebreidheid te bezitten , en een zeer ver--„lykgrote
„ maard en welvaarend Dorp, Ilestvlieland genaamd, te
„ hebben, ter plaatze alwaar thans diep gelaadene Sche,, pen onverhinderd zeilen. De Steller van dit Artykel
„ herinnert zich oude lieden g ekend te hebben , welke
„ hem verhaalden , hoe zy,, het gemelde weggefpoelde
, Dorp meermaalen bezogt, en zich over en in de wel..
vaart der Opgezetenen verheugd hebbende, naderhand,
met eigen oogen, de alvernielende Golven de bloeiende
plaats alletigskens zagen naderen, en eindelyk dezelve in haarere onverzadelyken balg binnen Hokken.
„ Oostvlieland is de naam van het Dorp , welk nog.
19 heden merklyk aanzien heeft. Her beftaat, voor het
„ grootfle gedeelte, uit een lange breede ílraat, gedeeltlyk
met Lindenboomen beplant. De Kerk der Hervormden
is een Kruisgebouw. Voorheen waren de Doopsgei , zinden 'er zeer talryk. Hoewel van tvd tot tyd ver.
„ nrií exd, hebben zy 'er etter, nog heden 3 een Verga-,
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„ oerplaats en Leeraar. De meeste Opgezetenen genee„ ren zich met de Scheepvaart, 't zy ter Koopvaardy of
op de Visvangst, of om te lootzen. De Regeering van
„ Vlieland, 't welk onder het bewind der Staaten van
„ Holland en Westvrieslaiid behoort, bellaat uit Baljuw,
„ drie Burgemeesteren en zeven Schepenen, wien een Se„ cretaris is toegevoegd (*).
Befchreiens waardig is het ongeval, onlangs op den
„ vyftienden Maart deezes Jaars (1793) by dit Eiland op
, de Reede gebeurd. 's Lands Hulk, de Dwin„er ge„ naamd , een gewapend Schip , ' behoorende onder liet
„ Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit in Friesland,
„ aldaar ten anker leggenie, sloeg in 't begin van tien
nagt in brand. De groote Sloep, of Barkas, was thans
aan den wal. Zo ras de vlammen uitfoegen, vlugtten
, vier Perfoonen, zonder na anderen om te zien, met een
andere Sloep na. land. Het gevolg was, dat, van ruim
„ honderd vyftig Menfehen, bykans de helft in de vlammen,
„ in het water, of door veriNikkin , een jammerzalig en
„ allerpynlykst einde vondt. In de Kombuis hadt het vuur
„ eerst gevat. 't Zy om welke reden is ons niet duide„ lyk gebleeken ; zeker is het, dat de gemelde vlugten„ den met de Sloep ftraks gevat, en zwaar geboeid na
„ 's Lands Gevangenis in Friesland zyn opgezonden.
„ Welk eene barbaarschheid ware het , indien deezen
aan moedwillige Branditichting fchuldig Ronden !”
„

Burgerlyke en Handelkundige Gefchiedenis van de Enageliclie Volkplantingen in de West-Indiën, door BitvAty
EDWARDS. tilde Deel. Uit het Engelsch. Te Haarleis,
by A. Loosjes, Pz., 1795. In gr- iivo. 14o bl.
het thans voor ons liggend Deel deezes Werks, wegens de Aankondigingen van, en Beoordeelingen over,
Inzelve
wy onze Leezers tot voorige Deden van onzen
t

Let(*) Naa de Uitgave deezes Deels zal die Regeering de Ver_
andering van alle Stedelyke en Plaatslyke Reaeeringen in ons
Land gewis ondergaan hebben. In de Verdee/ing van holland
in 55 De/lrie?en , ten deezen Jaare gemaakt, behoort Vlieland
tot het Eerfte, het Dejlritï van 't Noorden geheeten. Het getal der Inwoondereo bedraagt , volgens de toen gedaaae Vol ks
ieliiug, flets 736 Zielen.
M
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Letterarbeid moeten verwyzen , en waar wy niets by te
voegen hebben, dan dat het Werk in belangrykheid zich Zelven gelyk blyft, vangt de Heer EDwnxns, het ver
,?amaica voortzettende, het Eerfie HoofdJluk des-flagvn
Derden Boeks aan met de Plaatslyke Befchryv Ing . Steden , Dorpen en Parochie - Kerken; Kerkelyke In,iom/ien.
Gouverneur of Opperbevelhebber. Gerichishoven. ©penbaare
mptenaar. ƒFetgeeving en Netten. Inkom/len. Belas
Munt en Wisfelbank. Krygsweezen. Getal der Ins-tinge.
3voonders van alle rangen en aart. Handel en Scheepvaart.
Uii- en Invoer. Verflag van de Oprigters van den Handel in 3:734. Tegenwoordige flaat van den Handel roet
Spaansch America. Oor (prong on Staatkunde van de Ate
om veye Havens aan te leggen. Ontvouwing van de vorderingen van dit Eiland in het jluk van bebouwing, door
vergelykende flaaten van zyne Inwoonders en Voortbrengzels
in verfchillende Tydperken.
Wy kunnen niet geene mogelykheid alles aantlippen,
wat, onder die verfcheide Hoofdafdeelingen , onze aan.
dagt trok. Hier en daar eene byzonderheid opgemerkt.
De groote en voordeelige Ampten op Jamaica opgeteld hebbende, voegt de Schryver 'er nevens : „ Alle
deeze Jaarwedden, 't zy die by bezending, of door eene
Commisfie, worden waargenomen, wil men dat een groot
voordeel bezorgen aan Per bonen in Groot -lirittanje zich
onthoudende; over 't geheel rekent men dat niet minder
dan 30,000 Ponden Sterling jaarlyksch wordt overgemaakt
door de beampte Zendelingen op het Eiland aan hunne
Principaalen in het Moederland."
Naá de moeilykheid aangeweezen te hebben om eene
echte Volkstelling deezes Eilands te bekomen , maakt de
Schryver, alles gewikt en gewoogen hebbende, op, dat
het getal der Inwoonderen van alle kleuren en ftatnden
in deezer voege mag bepaald worden.
Blanken
Vrye Negers van de kleur
Maroons
Neger - Slaaven

geheel

30,000
ro,000
1,400
250,000
^gi,400

De Koophandel van dit Eiland wordt zeer naauwkeurig , met veele aanmerkenswaardige en elders te vergeefsch
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geefsch gezogte byzonderheden, befchreeven; dan wy
moeten ten aanzien van dit breedvoerig uitgewerkte en
met egte Lysten gellaafde Stuk den Handellievenden
Leezer tot het Verk zelve wyzen. Naa de opgave hier
van fchetst de Schryver de waardy van dit Eiland voor
liet Moederland: by maakt de berekening in deezer voege op; 25o,o0o Negers, op vyftig ponden Sterling elk,
niaaken twaalf en een half millioenen. — De perfoon1yke eigendommen, waar toe de Negers behooren (ingeilooten de Gebouwen) zyn, goed en maatig gerekend, de
dubbele waarde van de Slaaven zelve ; maakende vyf
en twintig millioenen by de twaalf millioenen vyfhonderd duizend pond, die ik van te vooren rekende — en
laaten al weder hier by dc huizen en eigendommen in
de Steden, en de Schepen in den handel gebruikt, gerekend worden op een miljoen en vyfduizend pond, dan is
liet geheele beloop negen en dertig millioenen ponden
Sterling.
Twee Aanhangzels, tot het Tweede Boek behoorende,
hefluiten de befchryving van dit in alle opzigten zo merk
Eiland. Het eerfte is eerre Lyst van het getal-wardig
der Suikerplantadien, en de Negers daar op, den 28 Maart
1789, in de onderfcheide Parochyen. -- Het tweede is
een Gefchiedkundig verflag van de Regeerings orm van
f arnaica , opgemaakt in 't ,laar 1764, ter onderrig ring
voor zyn Majejleits Ministers , door zyne Excellentie
WILLIAM HENRY LYTLETON, Oppergouverneur en Corninandant van dat Eiland. Van dit geeft de Vertaaler
alleen het weezenlykfle aan den Nederlandfchen Leezer;
aten flot aanmerkende : „ [I lier volgt alles wat omtrent het vormen van de Conftitutie heeft plaats gehad,
beftaande in Documenten en Staatshukken , krielende
van gefchillen, waar by het Nederlandsch publiek geen
belang ter waereld heeft, waarom wy dat gedeelte van
het oorfpronglyke, riet minder dan 64 bl. in 4to., met
een kleiner letter gedrukt, zullen overfiaan , om terftond
de Befchryving van Barbados aan te vangen]."
Wegens dit Eiland vinden wy deeze hoofdbyzonderheden. Eerfle komst der Engeifchen op dit Eiland. Oorfprong , voortgang en einde van het eigenctommnelyk bewind. Inkomjlen van de Kroon 42 het honderd op alle
uitgevoerd wordende Waaren toegeflaan. Oorfirong van
dc lice van Zeovaard. Gelegenlheid era uitgebreidheid van
-
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het .Éiland. Grond en Voortbrengzels. Bevolking. Verval.
Redenen daar voor. Uit- en Invoer.
„ Barbados is gelegen op 13, Ion Noorderbreedte, en
5y- ten Westen van Londen. Het is omtrent een en
twintig mylen lang en veertien breed; en bevat 106,470
Acres Land, waar van het meeste bebouwd wordt. De
grond der laage Landen is zwart, fomtyds wat roodagtig
op de hooge plaatzen ; op de bergen is de aarde krytagtige
mergel, en by den oever het algemeene zand. Uit deeze
ver,cheidenheid van gronden , is de zwarte aarde best gefchikt voor het teelen van Zuikerriet; en geeft, met hulp
van mest, een zo grooten overvloed van 'Luiker, in gunílige jaargetyden, als eenige Landen in de I st -Irzdiën;
de beste op St. Kitts uitgezonderd."
In aantal van Bewoonders en Opbrenging van Gewasfen is dit Eiland zeer afgenomen. In eene aantekening
wordt hier de Gefchiedenis van INKLE en YARICO, die
de Spe &ator tot affchrik van het menschdom verhaald
heeft, en aan dit Eiland de geboorte verfchuldigd is, toegelicht. „ De misdaad van den Koopman INKLE is, zegt
ae Schryver, te groot voor alle bewimpeling, maar het is
zeker belachlyk genoeg, den Abt RAYNAL (ADDISON wil
verbeteren) daaraan een bedoelden opfland van alle-lend
Negers in Barbados te hooren toefchryven , die , zo
by zegt, aangevuurd door de gedrochtelyke wreedheid
van INKLE, zamenfpanden tot verdelging van alle Blanken; doch hunne zamenzweering werd den nacht voor de
uitvoering ontdekt. De Hifloire Philofophique heeft duizend fchoonheden; maar het doet my leed te moeten zeggen, dat zy, met opzigt tot Gefchiedkundige naauwkeurigheid, bykans op eene hoogte staat met de Gefchiedenis
van Robinfon Crufoe."
Veel blykt de Oplevering van Koopwaaren verminderd
te weezen. „'t Kan," zegt onze Schryver, „ niet gelochend worden , dat de fchriklyke opeenvolging van Orkaanen, waar mede de Almagt dit en andere Westindifche
Eilanden, de laatfte twaalf jaaren, heeft bezogt, tot deeze
groote vermindering veel heeft toegebragt" — ,, Men
kan, egter," voegt 'er de Schryver, naa het vermelden
van byzondere fchadens, nevens, „ afneemen uit de gunflige Saifoenen, die de laatíte drie of vier jasren hebben plaats
gehad, dat zich het uitzigt wat gunftiger begint te vertoonen ; maar, fchoon, zedert de misgewasfen, de fchade
van de Zuikerplantagien, de Inwooners eenige vergoeding
P-
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gevonden hebben in den Catoenbouw, is het egter niet
waarlchynlyk, dat eenige aanmoediging in fl:aat is, om
ooit dit Eiland tot zynen ouden luister of overvloed op
te beuren, fchoon het verlost werd van den zwaaren Impost van 4z percent op hunne uitgevoerde Voortbrengzeten." „ Het is," voegt EDWARDS, en eer hebbe zvn
rechtfchaapen hart, hier nevens , „ het is te hoopen, dat
een verlicht Staatsdienaar ten eenigen dage zal opftaan,
die moed en deugd genoeg hebben zal om aan den Vorst
te toonen , dat het noch zyner waardigheid voegt, noch
overeenkomt met het chara &er van den algemeenen Vader van alle zyne Onderdaanen, aan te dringen op eene
belasting van een gedeelte lands, die, fchoon naamens het
zelve toegeftaan, zeker verkreegen was door bedrog en
geweld; en welks voortduuring een bedwang is van eer
oorzaak-lykenarftighd,mscenoidlyk
van het verval van deeze zo fchoone en eenmaal zo veel
opbrengende Volkplanting." Van het invoeren deezer
drukkende Belasting hadt de Schryver een zeer leezens.
waardig verflag gegeeven.
Grenada, en de daar toe behoorende Eilanden, levert
de ttoffe op van een volgend Hoofdituk, en behelst, de
eerfie Ontdekking, Naam en Inwoonders. Inval der Franfchen en vestiging in 't gaar 165o. Oorlog met en uit roeijing der Inboorelingen. Ilet Eiland en zyne onderhoorigheden overgedraagen aan den Graaf C Rir Ac. Wangedrag en flraf van den afgezonden Gouverneur. De
holkplanting komt weder aan de Kroon van Frankryk.
Staat van dit Eiland, in 't daar 1700 , en in 't daar
1762, wanneer hei weder door de Zng'elfchen genomen werd.
Bepaalingen ten voordeele der Franfclie Insvoonderen. Eer jle maatregelen van het Engelsch Gouvernement. E,isch
van de Kroon om eene Belasting van 44 per cento op de
uitgevoerde f'aaren te hefgin. Redenen voor en zlvaarigheden tegen die maatregels. Bel7isfing van 's Konings Opper.
2naje/1eit over dit belangryk gefchilJluk. Bepaaling omtrent
zommige Stellingen, door den Lord Opfbrregter by die geleeenheid aangevoerd. Gebeurtenis/en op de Volkplantinge zem
are. Koninglyke bevelen ten voordeelo van de Roomsch Ca.
t/th Tyke Perfoonen , die by het verdrag zich overgegeeven
hadden. Inwendige oneeniglieden. Verdediglooze toeland.
Inval der Franfchen in 1779. Dappere verdediging der
Bezetting. Onvoorwaardelyke Overgaaf. Ilardigleeden tegen de Engelfhe Planters en hunne Schuldeifctaers uitgeoe-
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cefend, Herflel daaromtrent van wegens het Franjche Hof
gegeeven. Grenada weder aan Groot-Brittanje te rug gej7eeven by den Vrede van 178. Tegenwoordige Staat der
/7olkplanting, met olozigt tot de Bebouwing, Voortbrengzels en uitgevoerde óhaaren. Gouvernement en Bevolking.
„ Grenada werd ontdekt door, en ontving zynen naam
van, CHRISTOPHORUS COLUMBUS, op zyne derde Reis,
in 't Jaar J49. Hy vondt het in 't bezit van een tal
niet dat de Spanjaar--ryken1ldbaVo;htyk
den 'er ooit eenige Vastigheid op p'oogden op te richten.
Zy hadden een grooter prys op net Vasteland op 't oog,
en 'er verliep een eeuw eer de andere Natien van Europa de landen der nieuwe waereld befchouwden, als zodanig., dat 'er elk, wien het lustte, bezit van kon neemen,
zonder eenige agt te flaan op de oorfpronglyke bezitters.
Dus bleeven de Caraiben van Grenada in eene gelukkige
duisterheid tot het Jaar 165o, wanneer de gierigheid en
eerzucht van eenen rustloozen man hun aan de verwoesting opofferde."
Aan hoe veel en hoe deerlyken lotwisfel dit Eiland zich
voortaan blootgefteld vondt, kan de opgegeevene Inhoud.
uitwyzen. Met voldoening zal men dezelve leezen, niet
om de zaak der menschheid, die hier zo dikwyls gefchonden en vertrapt wordt; maar om de recht billyke en gepast
tusfchengevlogte aanmerkingen des Schryvers, die , niet
flaafsch aan de dwinglandiche maatregelen van Engeland
gehegt, dezelve zo wel in hun als in anderen laakt, met
eene heufche onpartydigheid. Schoone gedagten, dit Eiuk
betreffende, ontmoeten wy allerwegen, ter befchaaminge
van de hier ingevoerde Dwinglandy.
Burgerlyke en Godsdienflige Vryheid worden flecds door
den Heer EDWARDS moedig verdedigd. „ 't Is, fchryft
by,, onder andere , zeker een verkeerd en gedrochtlyk
voorflel, by het eerfte inzien, te zeggen , dat een be.
paald Monarch, in een vryen Staat, eenig gedeelte van
de bezittingen van zulk een Staat op eene willekeurige
en éénhoofdige manier mag befiuuren." -- „ Edele en
verlichte verpanden kunnen te;enwoordii niet gemaklyk
instemmen met de leer, dat eene verkleefdheid aan louter
befpiegelende begrippen , in bet fink van geloof, Benig
getrouw onderdaan behoort te berooven van den dienst van
zyn land (anderzins daar toe recht hebbende) of uitsluiten
van die eer en onderfcheidin ggen , welker uitdeeling de
veyheid der wetten aan den Souverain heeft toegekend.
De
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De Befchryvin g des Eilands Grenada zelve, en van den
Handel, befluit dit zeer leezenswaardig Deel.
Lotgevallen van Lidome , eene zirfpeelende Romaneske Cfirony.
Uit het Franssls vertaald. II Dee/en. Met Plaaten. Te Leen,
by J. van Thoir, 1795, In 8vo. te famen a bl.
eeze Roman, in den finaak eener Riddergefchiedenis van de
Middel.-eeuw efchreeven , laat zich in de daad niet onD
aangenaam leezen; de Chara&2ers, daar in gefchetst, zyn nier
g

kwalyk getroffen, en fleeken door, hun Contrast fterk by elkander af ; de zede. en menschkundige aanmerkingen vac:
den Schryver, met Bene milde hand geftrooid, maakeii dit Werk
zo belangryk en nuttig, dat het daarom dubbel verdient gelee zen te worden. Doch wy twyfelen, of het hoofddoel van den
$chryver, gelyk de Vertaalher (want aan de Overzetting heeft
een Vrouwelyke hand gewerkt) in de Voorrede zegt , wil bewyzen, dat de veranderingen, die men ten aanzien van den
Adel en de Geestelykheid in Frankryk gemaakt heeft, hem niet
gevallen : ten miníten wy hebben dit Werkje geleezeu , en
heeds naar dit oogmerk ge^ogt, doch nier gevonden ; of her
byvoegzel , dat men op de laattte bl. van 't tweede Deel
vindt, moest, als de Toepasfing eener Fabel, dit oogmerk aarduiden: „ Daar blyft my , zegt de Schryver, nu niets meer
overig, dan by de gebeden van den goeden Kappelaan , enz.
de myne te voegen: want wy moeten de flegte Viyheeren verachten; maar over de goeden moeten wy de Zegeningen des
Hemels affineeken, dewyl de eerhen een geestel der Aarde zyn ,
en de anderen 'er her geluk en de vertroostingen over uitbreiden.

., Even zo is het met de Geestlykheid. Indien 'er zich
zulken onder konden bevinden als DOBLAR, zouden zy voorwerpen van fchande en verfoeijing zyn: maar men moet ver
dat 'er nimmer zulke waren." (dit was zeer te wen.-trouwen,
fcheu.) „ Maar dat men 'er integendeel veelen vind gelyk de
goede Kappelaan Yosror_z, en deeze zyn de eer der Geest.
lykheid, en de ilichting der Werp Id." Algemeene Aanmerkingen,
naar 't ons voorkomt, die geen byzonderen afkeer of oogmen,
aanduiden, maar Waarheden, die niemand ooit ontkend heeft,
behelzen; mooglyk heeft de Vertaaitler 's Schryvers doel naar

haar eigen hart beoordeeld.
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KAREL , OF D DANItBAARE VOnDsTzI LING.

Karel, of de dgvkbaare Voedllerling , een origineele Rollandfche
Roman, door den Burger j. H. nz V ..... In den Haage , by
j. Plaat, 1796. In gr. 8vo. 381 bl.
en

eeze Roman, die zeer wel,
zelfs op eenen geestigen
trant, gefchreeven is, vertoont ons eenen braaven longe.
D
ling, die, door zyne Ouders, die by al vroeg verloor, tot het
Predikambt gefchikt,door zynen Oom en Voogd naar de Hoogeichool gezonden werd, en aldaar in het eerst zich met de borst
op de Rudien toeleidde , doch door de verleidingen van Bene ligtvaardige en eetlooze Vrouw tot eenen ongeoorloofden minnehandel verlokt, en ten deeriyken val gebragt werd. - Tydig nochthans werd hy, door toedoen van een braaf Meisje, de Dogter
van zynen Hospes , welke hem eene tedere vriendichap toedroeg , met behulp van den Profesfor THERON, wiens meestgeachte en beminde Leerling by voorheen was, gered. KAREL verliet
de Academie, en, by zynen Oom, den Heer BRAAF, te huis gekomen zynde, zond deeze hem, met zyne bewilliging, Ldaar
by nu tot het Predikambt, waar toe by uit den aart , en uit
hoofde van gemoedszwaarigheden, zelf geese genegenheid had,
onbevoegd geworden was) naar Frankfort aan de tblain,om den
Koophandel te leeren; zyne natuurlyke braafheid en werkzaame inborst deedeu hem ras daar in groote vorderingen maaken,
en verwierven hem de achting van zynen Patroon en Meester:
by keerde eindelyk in zyn Vaderland terug , daar by met de
Logter van zynen Oom huwde, en, den Koophandel verlaatende, zich op het Land nederzette, en zich in den Landbouw
bezig hield en bevlytigde.
Uit deeze opgave zal de Leezer zien, dat men hier geene
zogenaamde Romaneske of veel gerugt maakende voorvallen zal
ontmo,ten: 't is een Burgerlyke Roman, en by bepaalt ziek
dus meest tot het geen in 't Burgerlyk leven dikwils voorkomt.
Wy hebben iegts ééne aanmerking op den Titel, of 't
Opfehrift de Dankbaare YoedJlerling; wy hadden verwagt, dat
dir Chara ter door het ganiche flak zoude heerfchen , doch
vonden, toen wy reeds meer dan de helft deszelven hadden
doorgeleezen, niets van belang, dat aan hetzelve beantwoordde,
en wy hebben 'er tot aan het einde niets anders van gezien ,
dan dat KAREL zynen Voogd, die, ongelukkig geworden, de
bezitting van zynen Pupil, om zich te redden, aantastte, daar
over niet ter verantwoording riep , en zyne Dogter, op welke
by vóór zyne reis naar Duitscliland reeds verliefd was trouwde.
Dit byvoegzel had dus wel agterwege gelaatea kunnen war den.
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LETTEROEFENINGEN.
De IÍeey/chappy van geus Christus , esa de toekomende
Herflelling van liet Koningryk aan Israël, in eenige
Leerredenen over Luc. I. , 32», 33. en hand. I. 4- 7.
onderzogt en verklaard, door G. BONNET, Profes/Or en
Academie. Prediker te Utrecht. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1795. In gr. 8vo. 227 bl,
-
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rofesfor BONNET fcbreef en predikte. zommige deezer
Leerredenen in den jaare 1794, ,, in de zorglyke,
„ de treurige, de akelige omítandigheden , waarin een
„ groot gedeelte van Europa zich bevondt;" die menig
eenen met een bekommerd hart deeden vraagent „ wat
zal 'er worden van vastgeftelde Regeringen? wat zal
„ 'er worden van den Christelyken Godsdienst ?" BONNET,
de gegrondheid dier "bekommerdheid erkennende , „ was
„ 'er ooit een tijd (vraagt by, op zyne beurt) waarin de
,, leer der zaligheid, door het Euangelie aan ons geopenbaard, zoo listig en op zoo veelerlei wyze ondermynd ?
„ was 'er ooit een tyd, waarin de Euangelielecr, ook
zelfs van veelen , die nog Christenen willen reeten 9
„ zoo heftig beftreeden wierd, als in de dagen, die wy
„ beleeven? was 'er ooit een tyd, zedert de beven
„ tiging van ons Gemeenebest, waarin de uitzichttetn, niet
„ betrekking tot onze burgerlyke voorregten ; onzen vre„ de, onze vryheid en veiligheid , zoo donker, zoo be
,,konimerlyk waren, als nu. " — Ter gerusttlelling van
hun, die dus bekommerd zyn over den toeftand van Kerk
en Vaderland , bepaalt by zich thans , Item nader te
leeren kennen, aan wien God de Vader de regeering
, van Weereld en Kerk heeft toevertrouwd."
Ter bereikinge van dit oogmerk wordt, in de eerfie
Leerrede, de Text, door eenige algemeenè ophelderende
aanmerkingen, verklaard. Daarop volgt , in dd tweede
Leerrede, het antwoord op eenige Vragen: „ hoe hebben
, wy ,JESus, Maria's Zoon, in hoedaanigheid als Koning,
,, te befchouwen ? In welk eengin zin wordt ivrie
LINT. 1796. NO. 5.
N
„ heel;
„
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„ heerfehappy tot JACOBS HUIS bepaald?
Dunnen
„ en moeten wy jF.sus, in zyne Koninglyke heerfchappy
„ over Jacobs huis, aanmerken , als eenen OPVOLGER
van DAVID, als genen ERFGENAAM van zynen troon ?"
Naar zyne Godlyke Natuur konde aan Jefus de troon
Davids niet egeeven worden, omdat, zegt BONNET, by
zelve, de waarachtige, de eeuwige, de onverarderlyke God
zynde , uit kragt der fcheppmge , met den Vader , de
Opperheer van alles is. Aan zyne mnenfchelyke natuur,
derhalven, moet hier gedagt worden: indiervoegen, evenwel, dat Jefus als Godmensch, uit hoofde der vereeniginge zyner menfchelyke met de Godlyke natuur, zulk
gene magt, majefteit en heerlykheid, heeft kunnen erlangen. Tot Jacobs huis wordt Jeiijs heerfchappy bepaald , niet met uitiuiting der Heidenen , maar voor zo
veel millioenen van deeze aan de Israelitifche Kerk zullende toegevoegd worden, diensvolgens in die benaaming
niede lagen opgefloten. Ter beantwoordinge der derde
Vraage , neemt BONNET het denkbeeld eener Godsregee.
ringe te baate, uit kragt van welke David moet aangemerkt worden, niet flegts als een gewoon tydlyk Vorst,
maar als een Onderkoning van jehova, als zittende op den
troon van Israels God, als een ,Stedehouder van den Ko
Koningen, die, in de uitoeffenino der hem aan.-nigder
bevolen pligten, moest werkzaam zyn tot heil der Israelitifche Kerke , in den ftraks gemelden ruimen zin genomen. „ Zoo is Jefus Koning; en hier in aan zynen Voor„ ganger gelyk, dat by heerscht in den naam zynes Vaders , gelyk David , als Onderkoning, heerschte in
„ den na ".m van Israëls God. Ja maar ook, zoo is
„ Jefus, in het zelfde Godsryk, waarlyk de Opvolger
van David, de Erfgenaam van zynen troon." Met twee
gevolgtrekkingen wordt deeze Leerrede befoten; zy zyn.
„ 'Er is, behalvcn Gods algemeene Voorzienigheid over
„ het menschdom, eene meer byzondere Godsregeering,
„ tot weezenlyk, tot eeuwig heil van Stervelingen." En:
„ deeze Godsregeering, waar van wy de voordeelen ge„ nieten, is aan Jefus Christus toevertrouwd."
Ondanks de overeenkomst, welke BONNET aldus tusfchen DAVID en JESUS ílelt, hadt 'er, evenwel , tusfchen
hen een zeer groot verfchil plaats. Dit wyst by aan in
de derde en vierde Leerrede. Waar toe moest Jefus
„ Christus, als Middelaar, Koning zyn. Wanneer,
en op welk eene wyze, iàs by tot die hooge waardigheid
„
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, opgeklommen? — Hoe heeft hy zyne Koninglyke waar,, d;giicid dus verre uitgeocffcnd ; oefFent hy ze nog he„ den, en zal ze verder uitoeffenen? floe lang zal
, hy dus Koning zyn2"
Nu volgen vyf Leerredenen over hand. I: 4-7. Naar
gewoonte worden , in de vyfde Leerrede , vs. 4 en 5
uitvoerig verklaard, en zegt aldaar' de Hoogleeraar, fpreekende over de woorden: Gy zult met den H. Geest ge.
doopt worden: „ Gy weet , Toehoorders , ' en het wordt
„ u, by de behandeling der' twintigfee afdeeling in het
uitmuntend Heidelbergs Onderwys, opzettelyk bewee zen , dat de H. Geest, met den Vader en den Zoon ,
„ waarachtig en eeuwig God is, de oorzaak `van' alle Ze„ delyke volnaaktheid in redelyke fchepzelen, van naare
„ wysheid en heiligheid : de werkende oorzaak , van be„ keering, van geloof, van liefde Gods en des n- asteil.
„ ja maar ook , in byzondére tydsomftandigheden , en
„ tot heilztame oogmerken,' de almagtige 'oorzaak van
„gansch buitengewoone gaven : hoedanige wy, onder an
y , deren, van Paulus opgeteld vinden, i Cor. VII.
„ Met dien Geest, nu, gedoopt te worden, ' zegt niet
„ toefpeeling op den Waterdoop,) dien Geest , in zyne
„ gaven, te ontvangen ; en wei op eerie overvloedige
wys ; waar van de eigenlyke Doop zoo als die by
indompeling gefchiedde, een gepast, een veelbeduidend,
„ teeken was." In eene volgende Leerrede, over vs. 6
en 7, faat de Hoogleeraar inzonderheid feil op de vraag
der Discipelen : theere, zult gy in deezen tyd aan Israel
het Koningryk weder oprechten. Hy verwerpt het ` gevoelen volgens 't welk hier een aardsch,' zegepraalend i<oninkryk zou bedoeld worden, naardien het ' hein niet
waarfchynlyk dunkt, dat ' de Apostelen, n aa eersen otngang van 40 dagen met hunnen Meester, geduurénde
welke hy met hun hadt gefproken over de dingen ,` dii
het Koningryk van God aangaan . en ° hu,; verf/and
halt geopend, zodat zy dc Schriften verflonden, 'als nog
hunne voorgaande grove dwaalingen zouden ' vasthouden.
Ook behaagt den Hoogleeraar niet de opvatting,' volgers
welke de Apostelen eeniglyk dagten aan een geestlyk Koningryk, aan de Christen Kerk, „ zo 'als die uit 7ooden
„ niet alleen zou bef aan ,' maar ook uit heidenen, die
tot de jooden zouden worden toegevoegd, en dus, met
hun , een geeslelyk Israël zouden uitmaaken:" omdat,
zegt BONNET „ de Apostelen wel wisten, waar toe zy
N2
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„ geroepen waren, te weeten, onr grondleggers van yej u,+
„ Kerk te zyn ; en dat ze , daartoe, binnen weinig da„ gen , den H. G. zouden ontvangen." Beter behaagt
den Heere BONNET het gevoelen dier Uitleggeren, „, die
„ de fpreekwys, het Konivgryk aan Israil weder oprig
„ ten, in een meer eigenlyken zin verflaan, en zich- voor„ ílellen, dat waarlyk de Joodfche natie, nu, door de
„ ganfche weereld, verf] reed, eens zulk Bene verandering
zal ondergaan, dat men zal kunnen zeggen, ,,, de ver,,, boogde Heiland, de tegenbeeldige David, heeft het
Koningryk, aan Israël, wederom opgerigt.`
De Hoogleeraar, bezefr'ende, hoe hy, in de behandeling zyner textwoorden , omtrent de toekoomende lotgevallen des Joodfchen Volks , iets als zeker hadt onderfield, 't geen van geagte Uitleggers als onzeker wordt
aangezien , treedt, in de volgende Leerrede, ter nadere
ontwikkelinge van zyn gevoelen. De volgende Vraagen
werden aldaar, ter beantwoordinge, geopperd: „ Zal de
„ Joodfche natie, die nu nog het Euangelie van onzen
„ Godlyken Zaligmaaker verwerpt, eens tot hem bekeerd
Zal 'er een tyd komen,. dat het zich
„ worden. t
„ bekeerend Israël wederkeert naar het land Kanaan,
om dat wederom erflyk te bezitten ?" --- „ Zal, aani
„ het derwaards wedergekeerd Israël, het Koningryk we„ derom opgerigt, de meer byzondere Godsregeering her„ íleld worden ?" Naa iets gezegd, te hebben over de
belangrykheid en nuttigheid van dit onderzoek , treedt
BONNET nader ter zaake s. aanmerkende, tot beter ver
dat de Vraag niet bedoelt, rf-1landvzyemig,
'er, van tyd tot tyd , Jooden zyn overgegaan tot het
Christendom? of dit nog gefehiede, en in 't vervolg nog
meer kan gefchieden? Maar, ,,- of 'er, in het laatfte der
„ dagen, eene Volksbekeering der Jooden te wagten. zy ?"
moetende, daarenboven, door 5tooden worden verflaan,
niet alleen die door de Romeinen uit hun Land zyn verdreven, maar ook de nakomelingen van die veele duizenden, uit de tien Stammen, en zelf uit Juda en Benjamin, die, naa de Asfyrifche en de Babylonifche gevangenis, in verflrooijing gebleven zyn.
De eerfle Vraag, zal de , oodfche natie eens tot desa
Heere bekeerd worden, wordt met ja beantwoord, en,
onder andere, voornaamlvk tot bewys aangevoerd de Voorfpelling by Jeremia XXX: a2 -24, XXXI: I. alwaar de
woorden, ter zelve tyd (naamlyk, in 't laatfle der da,
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Herz) fpreekt de Heere, zal ik allen gefachten Israëls to
(ergen God zyn, en zy zullen my tot een Tolk zyn, op
Beene andere gebeurtenis zouden kunnen worden thuis ge
plaats Rom. XI: -27. wordt tot het zelfde-bragt.De
oogmerk aangevoerd. Wat he middel aangaat, waar
thans verharde Joodendom tot het geloof in den-dorhet
nu verfmaaden Jefus zal overgaan, is BONNET van oor'
deel, dat by de herflelling des Joodfchen Volks, even
als van ouds, gantsch buitengewoone dingen zullen plaats
hebben. Omtrent de Vraag, of 'er reden zy voor
de verwagting des Joodfchen Volks, dat het, ten eeni,
gen tyde, als een onderfcheiden Volk, na Kanaan weder
hetzelve in bezit zal neemen ? is de Hoogleeraar-kern,
van oordeel , dat 'er „ zeer veele Godf'praakén zyn ,
„ waarop die verwagting rust." Eer hy die Godfpraaken aanvoert, ontmoeten wy eene aanmerking, welke zekerlyk , by veelen, vreemd zal luiden: „ Zullen de Jooden
„ (fchryft BONNET) eens wederkeeren naar Kanaan, als
„ hun eigen land, dan moet het, oorfpronglyk, hun ei„ gen erfland, geduurende alle de eeuwen .van hunne bal„ lingfchap , gebleven zyn. Maar, kan men dit,
„ ten aanzien van die natie, zeggen? Ongetwyfeld, T.:
„ door Bene Godlyke fchikking, werd Kanaan de altoos„ duur ende erfenis van Israël, en blyft zulks (leezen wy
„ by BONNET), fchoon dat Volk, wegens zyne zonde,
„ het genot van die erfenis eeuwen lang heeft moeten
„ misfen. " De Schriftuurtexten , welke, ten bewyze der
wederkeeringe, worden aangevoerd, zyn Deut. XXX: 3-6.
XXXII: 43. ,lef. XI: 6. . ,Ier. XXX: 3. Plaatsgebrek
gebiedt ons, den Leezer te verwyzen na de Leerredenen
zelve, om de juistheid en bondigheid der redeneeringen,
op die plaatzen gebouwd, te beoordeelen. Den tyd,
wanneer deeze Volksbekeering zal gebeuren, durft BONNET niet bepaalen. Zy zal voorafgegaan worden van de
bekcering van alle Volken; waar onder begrepen zyn,
niet ilegts de dus genoemde Heidenen en Mahometaanen,
welke, volgens des Hoogl. berekening, vier vyfde deelera
van het Menschdom uitmaaken, maar ook dezulken,
welke Naam - Christenen genoemd worden: zodat de ver
welke ten aanzien van het Godsdienf ige in de-anderig,
Waereld moet vervallen , met rept als verbaazende
wordt befchreven. — Aan de derde Vraag, „ zal aan het
naar Kanaan wedergekeerd Israël het Koningryk weder
om opgerigt, de meer byzondere Godsregeering hers-„
N3
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„ held worden," wydt de Hoogl. zyne laatfle Leerrede,
Te regt wordt hier vooraf de Vraag geopperd, hoe de
Joodiche Natie, overal verfpreid , zal 'byeengebragt worden, om van Kanaan bezit te neemen? hoe zy zich van
een land, nu reeds zints meer dan óoo Jaaren in de handen der Turken , zal kunnen meester maaken? Niet
vreemd fchynt de Hoog]. van dé gedagte, dat dé geloovige Heidgnen_ zelve; met alle bereidvaardigbeid; ter bevorderinge ,van de zaak der Jooden ; hun daar toe de
hand zullen leersen:. Voorts verklaart zich de Heer BONNT voor de bevestigende zyde, der bovengemelde Vraage. Het eertyds vrugtbaar; maar nu onvrugtbaar, Kanaan,
zegt, by zal verzoend, de vloek daar van _worden weggenomen, om plaats te maaken voor buitengemeene vrugtbaarheid. Aangenaame Verblyfplaatzen, Steden en Dorpen; zullen; van nieuws; het land bedekken. Jerufaï-m zal herbouwd worden; ,, op dat voornaamlyk in die
„ Hoofdílad des ganfchen Lands de naam van Ifraëls
„ God wederom plegtig vereerd worde ;" in dier voegen , egter,, „ dat die plegtige vereering van Ifraëls
„ God, overeenkomftig den waaren aart van het Euangelie der . vervulling , zal zyn ingerigt." „ Op dat
God aldaar, onder zyn Volk, met de kennelykfte be„ wyzen van zyne genadige; zyne zegenende, tegenwoor„ digheid, woones en van het laate nageslacht Abrahams,
zynes Vriends; plegtig vereerd, gediend; verheerlykt
worde.", Zullende, daarenboven , ook het burgerlyk
beítuur eene niet minder blykbaare Godsregeering zyn,
,aan onder den ouden dag, met dit onderfcheid, dat JeLus, als Davids Opvolger , in den naam zyns Vaders ,
wel over alle de, bekeerden van de gantfche aarde,
doch allerblykbaarst over Jacobs nageflagt, het gebied zal
voeren.
Zodanig is het hoofdbeloop der zaaken, in deeze LeerTedenen behandeld. De Hoogs. zelve geeft genoeg te
kennen , dat zyne ílellingen dikmaals aan tegenfpraak
,onderhevig zyn. Inzonderheid geldt zulks, onzes bedunkens , omtrent verfi heide Schriftuurtexten ; . welke ten
bewyze en als gronden worden aangevoerd. Doch, voor houden wy
ziende dat ze te , wyd zouden uitdyen , ont
ens van het opperen van tegenbedenkingen en aanmerkingen, Die lust heeft, leeze en oordeele.
;
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Leerredenen en Bidhond over den XXV Pfaim , door
DIRK CORNELIS VAN VOORSP , Predikant te Leiderdorp. Te Leyden, by J. Meerburg, 1795. In gr.
8vo. 276 bl.

U

it tweederlei oogpunt kan dit Gefchrift van den Eerw.
VAN VOORST befchouwd worden: deels, als eene
naar gelange den aart des Plans uitvoerige en oordeel.
kundige Verklaaring van den vyf-en-twintigílen Piaim;
deels, als eerre Verzameling van Zedekundige Verhandelingen of Opwekkingen , firekkende - ter bemoediginge van de zodanigen, welke,, in dagen van tegenfpoed
en lyden, eerre hooger dan menfchelyke hulp behoeven.
Tot narigt voor onze Leezers, wat zy, behalven het
Schriftuurverklaarende, in doezen bondel kunnen vinden,
zullen wy ons de moeite des overfchryvens van de titels
der Leerredenen getroosten. Het Gebed de ware Toevlucht
voor een dankbaar en heilbegerig Mensch, vs. i. Het Ver
Schaamte, vs. 2. Trouweloos--trouwenpGdbvya
heid omtrent den Evenmensch baart Schaamte, vs. 3. De
vare begeerte om God, in zyne daden, recht te kennen,
vs. 4. Gods verklaringen de zekere waarborgen voor het
onwankelbare van ons vertrouwen op God, vs. S. De beste uitwerking van het befchouwen van ons hecht gedrag,
vs. 6, 7. De zalige vrucht van Gods Goedheid en Recht
vaardigheid voor den Mensch, vs. 8, 9. De dankbare,
gelovige, door fchuld verfagene en Heilbegerige 1Ivondmaalganger, vs. so, rt. De vreefe Gods des ChristensgrootJle
belang, vs. 12, 13. God openbaart zyne Geheimen aan zyne Vrienden, vs. 14. Het Gebed is onaffcheidelyk van het
yertrouwen op God, vs. 15, r6. De grootjie 'nood maakt
het Gebed te noodzakelyker, vs. 17, i$, iq. De verlenging van ons leven eene begerelyke zaak, vs. 20. Oprechte
Godzaligheid baart vertroosting en zegen, vs. 2I. De benaauwde toe/land van ores Vaderland, vs. 22. Een tweevoudig nut kan alzo het aandagtig doorleezen van dit
Gefchrift aanbrengen. De beoefenaar van Bybelkennisfe
kan daar door worden opgeleid tot het rechte vertFand
van dit voortreffelyk Lied. De gemoedelyke Christen
kan 'er door onderrigt of gefterkt worden in kennis van
Waarhe
den, die naar de Godzaligheid zyn , ter bevret4
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diginge van zyn gemoed met de onaangenaame lotgevallen deezes tydlyken leevens, er; ter verfterkinge van zyne uitzigten op een beter, een ongeftoord genot van genoegen en vrede. Als zodanig pryzen wy deeze Leerredenen den belangneemenden aan. Te zeer beviel ons de
volgende pas/age, in de Leerrede op het Avondmaal, dan
dat wy, tot een l}aal van VAN vooRsT's fchryfwyze, dezelve niet zouden overneemen. Mogten alle Leeraars van het
Euangelie des Vredes en der Vertroostinge eveneens ge
Aangemerkt hebbende, dat in den geheelen-zindy!
BBybel' yàn troost wordt gefproken, en dat ons in denzelven nergens aanleiding wordt gegeeven om menfchen van
God af tè fchrikken, en van zyne Instellingen te doen
vlu;ten , leidt VAN VOORST daar uit dit gevolg af:
„ Dierhalven past 'het genen Leeraar van dat Euangelium,
,,'t welk enkel goddelyke liefde ademt, den mensch har.
„ de denkbeelden van de Godheid in te boetemen.
, Het betaamt hem in 't geheel niet den fchuldigen en
„ door fchuld verfiagénen Zondaar met fchrik en angst
„ voor dien God, met welken hy te doen heeft, te ver
vullen. Gelyk de Bedienaar van het Euangelium dit-„
„ nooit Vermag te doen, kan hy het niet verantwoorden,
wanneer by zulks by het houden van het Avondmaal
„ wilde doen. Ook vooral dan moet by van vrede, van
„ troost fpreken, en den Zondaar toeroepen, dat 'er by
„ den Here veel vergeving is: op dat by bewogen worde,
„ al had hy. 'er nog nooit te voren enig belang in gefield,
„ met zyne fchuld de vergeving te fmeken. Daar toe
„ moet een Leeraar, by het Avondmaal.houden , den Zon
daar. opwekken. ja 4 vooral moet by eik, wiens hart-„
„ hem by aanvang, en voortgang aanklaagt , dat by tegen
„ den Here 'zynen God en Weldoener zeer gezondigd
„ Beeft, lokken en nodigen om — uit kracht van Gods
„ meiifchèn,liefde in het' zenden van zynen Zoon geo„ penbaard tot die goddelyke liefde de toevlucht
te nemen."

Over-
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Overdenkingen van JACOBUS fINLOPEN , Predikant te
Utrecht, over het Nut, lietiveik ivy, tot onze Verootmoediging en Verbetering , uit ons Oordeel over anderen,
trekken kannen', over Lukas ÁV: 7, r Petr. 1I: 2, 3,
ea Lukas VI: 39, 40. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1795. In gr. 8vo. 69 bl.

V

Overdenkingen bevat dit bundeltje , aan den voet
des Titels met No. 2. geteekend : een bewys vary
des Burgers HINLÓPEN'S voorneemen, om, van tyd- tot
tyd, vrugten van zyne pen, van gelyke grootte, in de
Waereld te zenden. De eerfte Overdenking, in den vorm
eener Verhandelinge gegoten, voert tot Opfchrift: Over
het nut, hetwelk vy, tot onze verootmoediging en eerbetering, uit ons oordeel over anderen, trekken kannen; eene
ieezenswaardige Verhandeling, toonende dat de Eerw. HINL6PEN in de kennis van het Inenféhelyk hart niet onbedreven is, en die veele nutte regels bevat ter bevorderinge van de zedelyke, Zelf kennisfe., De blydfchap in den
hemel, over eepen Zondaar, die zich bekeert -- de voor
onder de be--treflykhidnseEuaglim,
naaming van redelyke onvervalschte Melk voorgedraagen -het gevaar en het nadeel van het geleide van eenen blinden door eenen anderen blinden: deeze zyn de onderwerpen der drie volgende Overdenkingen, naar aanleiding der
opgernelde Schriftuurtexten, welke hier oordeelkundig ver
bedoelden oogmerke worden aangevoerd,-klard,ent
-.- fcigtelyk en gemoedelyk voor alle de zodanigen, wel
leiding van des Eerw. HINLÓPEN's ge--keindgwo
'dagten genoegen neemen ; en dit getal zal niet gering
zyn, onder de zulken, die gemoedelyke Godsvrugt, gepaard met Bene vlytige beoefening van de pligten der
Godzaligheid, Regtvaardigheid en Maatigheid, op Euan•
gelifche gronden, en uit eerbied voor den Zaligmaaker,
als de hoofdbedoeling van den Christlyken Godsdienst
aanmerken.
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,Antwoord op dc graag vara TEYLER's Godgeleerd Genoot.
fchap : Zyn 'er goede gronden, om Gode Ijaristogten
(of 4andoeningen) toetefchryven , enz. ingeleverd door
FRANS MI?NNIKHUIZEN, Emeritus Predikant der Lu
Ge iseentp .te Schiedam. Te 4reijlerdam , by-therf
A. Mens . Jansz., 1796. In gr. «o. 87 .bd.

e Titel geeft genoeg te kennen, waartoe deeze Verhandeling gediend hebbe. Het is den Lief hebberen der
D
Weetenfehappen bekend, dat door het loffelyk Genoot
TEYI.rR het voorige jaar een bundel van drie-fchapvn
Verhandelingen is uitgegeeven, behelzende de Antwoorden op bovengemelde Vraag. MUNNIKHUIZEN beklaagt
zig over het ongeluk , zyn toegezonden Antwoord we.
ddervaaren, van zo weinig aan de daartoe geflelde Keur
behaagd te hebben , dat zy hetzelve niet waar -mestr
gekeurd hebben, om eene plaats te bekleeden onder-dig
hunne gedrukte Werken, veel min om met eenen Eerpen
bekroond te worden. Hy dagt, gelyk in een korte-.ting
Voorreden gemeld wordt, zyn oordeel op te fchorten ,
tot dat de ekroonde Verhandelingen. door den druk bekend gemaakt wierden. Na onpartydig leezen en hence zen, bleet by nog by zyn begrip, dat zyn Antwoord een
minder verachtelyke en guiittigere behandeling verdiend
hadt. Dan by wilde zig niet op zyn eigen oordeel ver
dat een Auteur doorgaans al te zeer met-laten,wd
gyn eigen Werk is ingenomen, en beaoot ,dus, door eene
openlyke uitgaave, zyne oplosfing van voorgemeld Vraaguk aan de onpartydige geleerde We reld ter befcheiden
Beoordeeling en Vergelyking aan te bieden ; betuigende
ten laatften, dat hy te veel tyd en vlyt aan deeze Ver.
handeling heeft te koste gelegd, dan dat hy op zig kan
verkrygen, om die te verfcheuren of te verbranden.
De Eerw. MUNNIKHUIZEN beroept zig dan nu van de
Regtt ank van TEYI ER op die van 't geleerd publiek,
om te beflisfen, of zyne Verhandeling mede een plaats in
den uitgegeeven bundel hadt behooren te hebben, en of
zy met goud of zilver hadt moeten bekroond worden.
Veelen der opgeroepene Regters kunnen met een flilzwygende uitfpraak beflaan; doch van Recenfenten, die
zig toch zelven tot het Ampt van Keurmeesters verhefn, zal de Auteur eenti b€Ilisfende uitfpraak vorderen.
Wy
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Thy gaan dus, volgens verzoek des Uitgeevers, over tot
vergelyken en beoordeelen, en moeten ten dien einde de
Leézers herinneren , dat dit boekdeel des Genootfchaps
uit drie Verhandelingen beftaat; De twee meest uit
een loopende Antwoorden zyn Van HULSHOFF en van
VAN EEMERTti Volgens den eeroen, „ is God gevoelig
aangedaan over de zonde van elk redelyk fchepfel,
s, zodanig, dat dit, op zigzelve befchouwd, Gods Ge„ lukzaligheid moest f ooren : doch dit misnoegen wordt
„ weggenomen, door het uitdeelen van zo veel flraf, als
„ 'er gezondigd is, op welke wyze zig deeze twee de„ frueeren, en het evenwigt herifield wordt, zo dat God
geheel met zig zelven voldaan is." Volgens den laatfen Verhandelaar, „ is .God geheel niet onderhevig aan
eenige aandoening. 'Er is in 't volmaakte Wezen
„ geene afwisfeling van aandoeningen; daar alles op eens
in Heni tegenwoordig is God befchouwt dus al het
„ gefchapene in eens en in verband, weet de eindelyke
„ uitkomiien; waarin Hy ten vollen berust." Mis
gevoelens niet zo verre uit elkan--fchienlopdz
deren, als zulks in den eeroen opflag fchyne. Doch wy
kunnen ons daarover nu niet uitlaatent 't Gevoelen van
den eerften Verhandelaar, JELGERS.MA, wiens VerhandeJing door 't Genootfchap met den Gouden Medaille bekroond is, is meer gefchikt naar het ulgermzeen Gevoel, of
Sen/us communis, minder bepaald, en laat zig minder tot
eene enkele klaare „Jlelling te rug brengen. Na deeze
herinnering komen wy tot de Verhandeling die voor ons
ligt. Na iets over Hartstochten in 't algemeen ge
te hebben, gaat de Schryver over, te bewyzen, dat-zegd
God niet ónverfchillig of een ledig aanfchouwer zyner
Werken is, en befluit dus , dat God landoeningen of
Hartstochten heeft ; ontleenende zyne bewysredenen uit
de H. S., uit de natuur van God, en de Schepping der
Wereld. Het Antwoord op de voornaame Vraag, of
deeze Hartstochten geen nadeeligen invloed hebben op Gods
Gelukzaligheid, zoekt by in Gods hoogde gelukzaligheid,
voortfpruitende uit de befchouwing van zyne Volmaaktheid;
welke gelukzaligheid dus geheel onafhangelyk is van de
fchepfelen en derzelver bedryven. Hy vergelykt hierin
(§ 9 ..) den Allerhoogften met een verilandig en goed
Koning, die zyne onderdaanen wyze metten heeft-hartig
gegeeven , welke echter van een groot deel zyner or,derdaai en veracht worden, Het is natuurlyk, zegt de
Schry
:

;
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Sel:ryver,, dat de rampen der ongehoorzaamen zyn gevoelig hart moeten treffen, en by over hunne ongehoorgaamheid verbolgen zal worden; doch de Koning kan
zyne hartstochten van vreugde en toorn uitlaates, zon
dat zyne gelukzaligheid daarby eenig voordeel beko--der
:me of nadeel lyde. — Het komt ons voor, dat hier
zaak niet gered is, want het moest buiten twy.-med
fel de vreugde en gelukzaligheid (welke toch bettaat in
de fom der aangenaame gewaarwordingen) des Konings
vergrooten , wanneer by minder behoefde te ftraffen ,
en 'er meerder heil van zyne onderdaanen genoten werdt.
Dan de Schryver fchynt dit ook zelve gevoeld te heb
komt ten mimen naderhand tot de eigenlyke Vraag,-ben,
die hy, bladz. 59, dus voorItelt: „ Schoon God het
„ goede niet behoeft te beminnen, noch het kwaade te
„ fchuuwen, uit hoofde van Eigenbelang; moet het Heng
„ echter niet grieven , dat zo veel goeds in de wereld
achterwege blyft, en zo veele van zyne fchepfelen
„ niet de bittertte rampen te worstelen hebben ?" --De Auteur maakt veele voorbereidende Aanmerkingen,
eer hy tot de eigenlyke oplosfing overgaat, als dat God
deeze wereld volkonten naar zyn zin en genoegen heeft
ingerigt, en 'er by gevolg nooit iets kan gebeuren, dat
Hem ftof tot weezenlyk misnoegen zou kunnen geeven,
of zyne gelukzaligheid ílooren, terwyl Hem zyne Werken van eeuwigheid bekend zyn. Maar de eigenlyke oplosfing van deeze zwaarighéid zockt de Auteur in de flel.
ling, dat God weet, dat alles eindelyk zal te regt, en
ook de Godloozen tot eene gevestigde gelukzaligheid
zullen komen. Hy heeft dus een byzonder Hoofddeel gefchikt tot het onderzoek over de duurzaamheid
der helfche ftraffen, en acht, dat op goede, zo natuur
als Bybelfche, gronden kan getoond worden, dat-lyke
'er een einde van firaffen en Bene eindelyke gelukzalig.
beid zal plaats hebben. Hy oordeelt deeze leer zo wel ge
een uitgewerkt !luk, door P. VAN HEMZI1T,-ftadin
in liet jaar 1786, uit het Engelsch vertaald, dat by het
onnoodig acht daarover uit te weiden, vergenoegende zig
niet zig daarop te beroepen. „ Wie kan, voegt hy 'er,
„ onder anderen, by , '. 132, zig nu verheelden, dat
„ God zulk een oneindig aantal van verftandige fchepfe„ len hervoort gebragt zou hebben, die de prooi Honden
te worden van nimmer eindigende martelingen? Zou
„ Hy niet liever, na dat Hy alle mogelyke middelen te
„ vet
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,, Vergeefs beproefd hadt," (dit vergeefs fchynt ons hier
zeer kwaalyk geplaatst: weet de Alweetende de uit
dan niet vooruit ?) , wederom geheel vernieti:-kamfen
„ gen, dan hen een aanweezen laaten behouden, dat hen
;, eeuwig tot een last en kwelling moet verftrekken? Of
„ veel meer zou Hy wel immer zulke weezens hebben
„ kunnen fcheppen," enz.? --- Volgens deeze veronderilelling gaat hy, in de laatfte plaats, tot de oplosfing over,
Straffen heeft by den Auteur een dubbeld oogmerk. God
ftraft, om dat By regtvaardig is, doch tevens ter ver
verbolgenheid blyft Hy-betring.Ihvflzyer
altoos even bedaard; en zyne grootfle toorn belet Hem
niet, zodanige, tegen welke By regtvaardig ontftoken is,
nogthans als zyne fchepfelen, „ die nog eens wyzer taan
„ te worden," te blyven beminnen. Aldus meent onze
Schryver, dat Gods wreekende Geregtigheid geene fraffen
uitoefent , dan met-inzigt om te verbeteren; en de onaangenaamheid die uit het firaffen voortfpruit , wordt,
,zyns achtens, rykelyk overtroffen door het fireelend voor
uitzigt , (naar menfchelyke wyze van fpreeken) van de
heilryke uitwerking.
Zie hier den korten inhoud! -- De Leezer kan hieruit
eenigermaate opmaaken, waarin deeze Verhandeling met de
voorige infteninie, waarin verfchille. De ver`onderftelling
ter oplosfing zal den meesten niet aanneemelyk voorkomen.
Indien wy konden gisfen, is misfchien den Beoordeelaaren de Verhandeling aldaar zwak voorgekomen, daar zy
juist fterkst hadt moeten zyn, deévyl de voornaame oplos.
fing berust op de veronderftellmg van de eindelvke Geluk
aller menfchen; achtende het ligtelyk onvoldoende-zalighed
zig daarin op een ander gefcluift te beroepen. Doch de
Auteur heeft zekerlyk gedagt, niet te behoeven over te
fchryven, 't geen door anderen gezegd is. Anderszins- wykt
zyne Verhandeling daarin van de bekroonden af, dat zy
de oplosfing elders zoekt dan deeze. En als zodanig hadt
men haar mede een plaats kunnen inruimen, te neer, daar
het Genootfehap niet voor de gevoelens der Auteuren,
volgens deszelfs herhaalde verklaaring , infbaat; en zul.
len 'er ligt zyn, die dit voor de eenigst mogelyke oplos
houden, en haar wel gaarne de voornaamile plaats-fing
hadden ingeruimd. De meesten worden toch door opiniema
geregeerd. Voorts is ons voorgekomen , dat de Verhan
eling wel famenhangend , en op eene duidelyke manier
is op,gefteld,
Plandl
;
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B. VAN WIN TERSHOVEN, HANDn0El.

Handboek voor Liefhebbers van vreemde Plantsoenen en
Tuiniers , of Aanleiding tot de kernisfe van alle in- en
Uitlandfche Boomen en Heesters, welke by ons in de
opene Lucht kunnen gekweekt worden. Naar de nieuiv/le
Berigten uit het Hoogduitsch famengejield door j. n. VAN
WINTERSHOVEN. Te Utrecht, by G. T. van Padden.
burg en Zoon, 1795. In gr. 8vo. -58o bl.
aar de fmaak voor het aanleggen van zogenoemde
Engelfche of Chineefche Tuinen en Bosfchen , van
Amerikaanfehe en andere Boomen en Heesters, ook hier
te Lande algemeener werd, wakkerde zulks den Schryver
van dit Werk aan, om den onderneemers van dergelyke
beplantingen, in het hepaalen hunner keuze ter aanlegging van dergelyke Tuinen, zo wel als den Boomkweekers en andere Liefhebbers, door het uitgeeven van een
gefchikt Handboek behulpzaam te zyn. --- Dan, veel.
vuldige zwaarigheden in het ontwerpen van een eigen
opftel ondervindende , had hy dit plan byna geheel ge
dat hem zodanig een Werk uit Duitsch--f}akt,o
Iand toegezonden werd, het geen hy zo volledig en tot
zyn oogmerk gefchikt vondt, dat by het beluit nam ,
om van hetzelve eene Vertaaling te onderneemen, vooral
toen een Hoogleeraar in de Kruidkunde, dien by daarover raadpleegde , van gevoelen was, dat zulk eene
Overzetting, met de nodige vermeerderingen en veranderingen ten opzichte van onze Luchtftreek, van veel nut
voor de Nederlandfche Beoefenaars der Kruidkunde zou
kunnen zyn.
Met dit oordeel van den opgemelden Hoogleeraar moeten wy volkomen inftemmen, en hebben, by het doorbladen van dit Handboek, hetzelve volkomen gefchikt
gevonden tot het doeleinde , 't welk de Burger VAN
WINTERSHOVEN zich met die Vertaaling had voorgefteld, terwyl tevens de verfchillende byvoegzels en verbeteringen, door den Overzetter aan hetzelve bygebragt,
de waartle dezer Nederduitfche uitgave aanmerklyk boven het oorfpronkelyke vermeerderd hebben; waar onder
ook geen geringe verdieníle heeft bet vierledig Register
van Engelfche, Franfche, Hoog- en Nederduitfche benaamingen der Plant- en Boomfoorten, die in dit Handboek worden voorgedraagen,
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herhandelingen en IVaarneerningen over de Natuurlyke
Historie meerendeels van ons Vaderland, door JOHAN.
NES FLORENTIUS MARTINET, Meester der Drye Kon.
fen, Dot or in de Wysbegeerte, Lid van de 5ollandfche, Zeeuwfehe en Gelderfche, Maatfchappyen der Wee
te Haarlem, Rotterdam en Irnhem, en-tenfchap
Predikant te Zutphen. Met Plaateis. Te llinflerdam s,
by J. Allart, 175. In gr. 8yo. q.52 bl.
en tyde dat de Haarlemfehe Maatfchappy der Wee.
tenfchappen in vollen bloei en kragt was, en enen
zich bevlytigde op het aanwinnen van werkzaame Leden,
en niet, gelyk vervolgens niet zelden gefchiedde, om Leden tot andere einden aan te werven, hoed anige de Naam
dien ty--lystendMfchkranwyzetl
de, fchryf ik, droegen de uitgekomene Verhandelingen,
fchoon zeer ongelyk van waardy, en niet altoos met de
vereischte kieschheid of onpartydigheid gekoozen, blyk
van noesten yver om der Geleerde Wereld, en byzonder
den Vaderlande, nuttig te zyn.
Onder de sverkzaame Leden deedt zich uitmunten de
door zynen veelvuldigen fehryfarbeid bekende, en veel
nuts gefticht hebbende, MARTINLT , onlangs ten einde
van zyn welbefieed Leeven gekomen (*). Deel by Deel
leverde, of een enkel, of meer Stukken op van zyne Waar
bovenal de Natuurlyke Historie van ons Va -nerig,
zo nuttige als noodzaaklyke tak , betreffen--derlan,i
de; en, waren zy niet alle even gewigtig, 't geen het
onmogelyke zou gevergd weezen, alle hadden zy gewigis
genoeg om plaats te vinden in eene Verzameling als die
der Werken van. de Haarlenfche Maatfchappye.
's Schryvers dood, en dat de Maatfchappy niet meer te
wagten heeft van hem, die 't geen by dagt met voordeel te
kunnen fchenken niet in zyn Lesfenaar bewaarde, heeft de
Bezitters van de Verhandelingen der Hollandfche Maatfchappy te Haarlem, of althans één hunner, bewoogen, om
in één Boekdeel te verzamelen, wat deeze vlytige Waarnee(*) Deeze verdienstvolle Man overleedt den 4 Aug. 1 795,
te 4infterdanz , in het 67 jaar zyns Ouderlotus, aan de gevolgen eener Beroerte.

196 J. F. MAR TINE T VERHAND. EN WAAXNERM
ieemer en arbeidzaame Schryver, van tyd tot tyd, der
Hallandfche Maatfchappye verfchaft heeft. Zie hier de
Lyst der Stukken.
Antwoord aan de Hollandfche Maatfchappy van Wee.
tenfchappen, te Haarlem, op haare Vraage: [ƒ'at is 'er
tot nu toe over de Natuurlyke Historie van ons Vaderland
gefchreeven ? wat ontbreekt 'er nog aan? en welk is de
beste ivyze , waarop de gemelde Gefchiedenis zou dienen
gefchreeven te worden? — Met den Prys eener Zilveren
Medaille bekroond.
Waarneeming van drie foorten van Witte Hemelboogen.
Hraarneeming van een byzonder Luchtverfchynzel , in
1768.

Waarneeming van een Witten Hemelgordel,
Proeven over den Nieuwen Landbouw.
Jlerbaazende Uitwerkzels van een Onweêr, in 176$.
Een Orkaan van 1770, en ongewoone Luchtverfchiynzel!
in 17714
Eefchryving van een Wanfchapen Bot, van een Windei,
van een Uitwas aan den Tak van een .Eikenboom, en
van blaauwe darde.
Waarneeming van het Goud aan den Rhyn.
Verhandeling over het Wier der Zuiderzee.
Waarneeming van eene Oogziekte van eerie Familie op
het Eiland [Vieringen.
Verhandeling over het Grond-ys.
Waarneeming van een Onweer en eene Hooi, in
1780.
Van alle deeze Stukken hebben wy, in onze vat-/erl,
Letteroef. by het uitkomen der Deden van het Werk
der Maatfchappye, meer of min breedvoerig verflag get
daan; te meer, daar de Stukken uit MARTINET'S pen ge
voor ons iets bekoorlyks hadden.
-vloeid
Alle deeze Stukken in eenen Bundel verzameld te
zien, moet den Vaderlander, op dien tak van Weeten.
(chap gefield, behaaglyk weezen; en is het een aangenaam
Toevoegzel voor alle Bezitters van 's Mans andere
kooggefchatte en &erk gezogte , en vlytig geleeiene,
Werken.
,
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.Emile, of Verhandeling over de Opvoeding, van Jn,^
JAQUES ROUSSEAU , Purger van Geneve. Ui. h,ct
,"ïransch. Met Aantekeningen van RESTWITZ, ELLERS,
VILLAUME, TRAPP, CAMPC, STUVE e3 IIEUSINGER,

uit het JIoogduitsch vertaald. I f e Stuk. Te Cancpen
Ly J . A. de Chalmot, 1790. In gr. 8vá.
`en Boekhandelaar te ifmflerdain hadt, in den Jaare
J^ 1762, by Staaten van Holland een Otroy ver
om het hier aangeduide Werk des GeneefjI bast-^iregn
Burgers te mogen drukken, uitgeeven en verkoopen. Dan
dit verworven Voorregt werd , wanneer dc fchadelyke
aart en verdcrfíyke strekking deezes Werks te hunner
kennisfe gekomen was , niet alleen ingetrokken ; maar
ook het verknopen van 't zelve alleszins op 't ilerktie ver
Een lot, 't welk dit Werk in verfeheide Landen-boden,
reeds hadt moeten ondergaan, inzonderheid in Frcrkryk;
te Parys was het ten vuure gedoemd." Dit vinden wy
omtrent hetzelve aangetekend in de haderlandf he Ilistorie, ten onmiddelyken Vervolgti op WAGENAAR 'S J7ader
iandfche Historie, XXIII D. bi. 218.
Zulks zou mislchien doen denken , dat eene Vertaaling
van dat eigenfee verboden Werk in 't licht te geeven het
gevolg ware van de tegenwoordige Vryheid ddr Drukperfe; doch de Jaartekening op den Tytel, 1790', toont,
dat het, in een ander Tydperk, hier het licht aanfèhouwj
de. Bevreemding moge dit baaren; doch deeze zal
verdwynen als .wy de gedaante, onder welke het te voor
opmerking neemen.
-fchyntrad,i
In he 7oorberigt, waar wy, te onzer verwondering,
niets van dit Verbod gewaagd vinden, meldt ons de Ver
dat dit oorfpronglyk Werk van den Geneefj°chea-taler,„
Wysgeer voor den gemeenen of niet diep genoeg denkenden
Leezer genoegzaam nutloos, indien niet zelfs voor veè!en
fchadelyk bleef, ter oorzaalce dat men zyne meening 'niet
zelden verkeerd begreep, en het daar benevéu niet ontlend kan worden, dat, onder een fchat van ichoone Voor
ook eenige gebreken fèhuilen, mitsgaders vee--kchrifteo,
Je denkbeelden en omflandigheden, die eene nadere oplieldering ,vereifchen. "
,In-'t nahuurig Duitschlarnd trok dit Werk, naar aard eiding
des Voorberigt-Schryvers , de aandagt van eenige veiflandige
,jan,
®
LETT, I796. to. 5.
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Mannen, om alles te beproeven, en zorgvuldig te onderzoeken, wat tot eene goede Opvoeding, zo ten aanziene van het Lichaam als van de Verftandelyke Vermogens der Kinderen vereischt wordt. Deeze Mannen
vormden een aanzienlyk Genootfchap, welks Leden, hoewel ten deele verre van elkanderen verfpreid , zich
onderling hunne waarneemingen en daar uit gevloeide
ontdekkingen en voorfchriften mededeelden , om aldus onpartydig onderzogt, aan ieders eigene byzondere
waarneemingen getoetst, voorts vermeerderd en verbeterd
te worden.
Dit was de bron van veele Opvoedingsfchriften in
Duitschland; aan Nederduitfche Vertaalingen van wel
ons niet' heeft Jaaten ontbreeken. „ In den-kemnht
Jaare 17$9 gaf," naar luid des Voorberigts, „dit Ge
mede eene Hoogduitfche Vertaaling van de-notfchap
Emile in 't licht, verrykt door eenigen van deszelfs leden met veele nuttige aantekeningen, waar door de waarde van dit Werk zeer merkelyk is toegenomen."
Deeze Hoogduitfche Uitgave bewoog den Vertaaler der
Hoogduitfche -4antekeningen, om het, ten dienfle der Ne.
derlanderen, onder handen te neemen; nogthans in dier
voege, dat voor den Text zelve alleen het oorfpronglyk Fransch Werk gevolgd is, met byvoeging van zodanige Aantekeningen als den Vervaardiger des Nedcrduitfchen Werks niet te eenemaal overtollig fcheenen.
Men vindt onder ieder Aantekening den naam van haaren Optleller geplaatst, en, zo 'er meer Naamen zyn,
geeft zulks te kennen, dat de verdere Ondertekenaars
volkomen van 't zelfde gevoelen zyn als de eerst ondergetekenden.
De op den tytel gemelde Naamen deezer Aantekenaaren kundigen ons Mannen aan , wier Schriften, zo over
de Opvoeding als andere Onderwerpen, in Duitschland
zeer beroemd en geagt zyn ; te weeten : RESEWITZ,
Abt te Kloosterbergen; EHLERS , Hoogleeraar te Kiel;
VILLAUME, Hoogleeraar te Berlyn; TRAPP, Hoogleeraar
te Trittau, by Hamburg; CAMPE, Brunswyk-Lunenburgfche en Anhalt-Desfaufche School- en Opvoedings -Raad;
sTUVr_, Re&or te 1Vieuzv ruppin, en HEUSINGER, van welken laatften geene byzondere Waardigheid vermeld wordt.
Zeer gepast en oordeelkundig vinden wy eene algemeene Aanmerking van EHLERS en RESEWITZ , tot
welke zy en andere hunner Medeaantekenaaren dikwyls
we-
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wederkeeren. „ De fraaije ifyl van ROUSSEAU fleept den
Leezer gemeenlyk in dier voege voort, dat by tot geen
ftilitaan en nadenken komen kan. De uitwerking, welke
zeer veele plaatzen van RoussEAU's Werken by opper
voortbrengen, beftaat derhalven zeer-vlakigeLzrs
ligt in het vormen van begrippen, waarin waarheid en
dwaaling zich zo fijn vereenigen, dat de eigenlyke gevolgtrekking niet zelden den fchyn van waarheid aan
daad even zo groote als ge--nemt,fchozyide
vaarlyke dwaaling is." --- Om hier tegen de Leezers
van de Emile op de hoede te doen zyn , ftrekken de
Aamnerkingen der Hoogcluitfche Geleerden.
De veelvuldigheid derzelven maakt het leezen eenigzins lastig: men wordt telkens stil gehouden, en verliest
den draad des oorfpronglyken Schryvers, en moet dien
weder zoeken. Best zou men derhalven doen met tweemaaien de Emile te leezen, eens zonder, vervolgens met,
de Aantekeningen. Alle zyn ze ondertusfchen niet van
eenen wederleggenden, fours van een ophelderenden en
bevestigenden, aart. Het heeft ons eenigermaate gefinert, dat in de wederfpreekende Aantekeningen eenige
eene duisterheid andere eene dorheid hebben, die by het
flikkerende en leevendige van ROUSSEAU'S betoverenden
flyl dermaate affleekt , dat veelen den Text boven de
Aantekening zullen kiezen. Voorbeelden hiervan zyn te
menigvuldig om aan te flippen. Dit zeker kan niet zeer
dienen, om, is 'er op zodanige p laatzen iets verkeerds en
fchadelyks, 't zelve te regt te brengen of af te veeren.
Desgelyks kan de veelvuldigheid en uitgeilrektheid wel
eenigen hinder toebrengen aan het oogmerk der Aantekeningen zelve; eene veelvuldigheid, die nog vermeerderd
wordt wanneer. de Nederduitfche Vertaaler fours eene Aan
Aantekening maakt. Ook dan, wanneer de-teknigop
Bene Aantekenaar op eens anders Aantekening de zyne
maakt, en oordeelt „ dat zyn waarde Vriend den
Autheur onregt aandoet." Meestal nogthans Remmen
zy overeen, en verfterken elkander. Schoon deeze veel
dit tegen elkander aanloopen der Aanteke--vuldighen
ning-Schryveren voor zommigen hinder baare, zal het anderen gelegenheid verfchaffen tot nadenken, vergelyken
en beoordeelen, en dan eene keuze te doen.
ROUSSEAU'S veelvuldige Aanvallen op de Inrigtingen
der Burgerlyke Maatfchappyen, hoedanig ze gefield zyn,
O2
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kent eik die iets van deezen Schryver weet. Deeze onder.
gaan telkens de aanmerking der Aantekenaaren, die des
hunne Leezers waarfchuwen. Onder anderen drukken zy
zich in deezer voege daar over uit: „ Het gebrekkige,
„ dat met den toeftand van eenen Burger kan verbonden
„ zyn , fielt zich ROUSSEAU zeer ten onrechte als iets
„ voor, 't welk daar mede werklyk moet verbonden wee, zen. Zal men dan de gebreken, die in het toevallige
met liet weezenlyke dikwyls gepaard gaan , aan c it
„ laatfte tot eene onvolkomenheid toerekenen ? Iemand,
die maar tainelyk grondig denkt, zou zich niet gaarne
„ aan zulke mistlagen van denken fchuldig maaken. Ik
weet zelve uit de ondervinding, dat eerre fterlyke flyl
„ zeer dikwyls het vermogen heeft om zulke Leezers tot
gelyke dwaalende begrippen te verleiden, die, wan„ neer zy uit de bedwelming van het vermaak, waarin
„ de faeraaden en verblindende famenvoeging der denk
beelden van ROUSSEAU hun geworpen hadt, weder tot-„
hun zelven zyn gekomen, zoo anders hunne ziel nog
voor de indrukken der waarheid openf'taat, by nadere
„ overweeging zich verwonderen moeten, hoe zy, onge„ acht hunne verlichter kundigheden , zich in deezer
„ voege konden laaten verblinden. En hoe groot is niet
het getal van oppervlakkig denkende en van het valsch
„ vermaak der. eerfte indrukzelen ongaarne te rug ko„ naende Leezers, by welke de verkeerde indruk blyft
„ huisvesten, en in 't vervolg op hun geheele leeven
„ Herken invloed heeft! EuLERs.
„ Deeze indrukken des mannelyken en beflisfenden
„ ftyis van ROUSSEAU zyn het , die veele Leezers tot
„ dwaalingen en fchadelyke toepasfingen verleid hebben.
a RLSEWITZ. "
Zo waaken de Aantekening - Schryvers Reeds tegen den
verleidenden Invloed des Schryfftyls van eenen Man, die
zeker de gaave van fchryven meesterlyk bezat, en wiens
Emile daar van, zo zeer als eenig zyner Werken, de
treffendfte blyken oplevert. — Het Tweede Stuk ter
hand neemende, zullen wy gelegenheid vinden tot nadere
ftaaving van 't geen wy hier aanmerkten. Terwyl wy
en Werk en Aantekeningen den Nederduitfchen Leezer
aanpryzen.
,
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haderlandfche Historie, yervattende de GefchiQdenisfen der
Vereenigde Nederlanden, tints. den aanvang. Or Noord
Onlusten, en den daar uit. gevolgden Oorlog-Arneicafh
tusfchen Engeland en deezen Staat, tot den tesen1voordigen tyd. Uit de geloofwaardig/te Schryverc en egte
Gedenkflukken zarnengefleld. Met Plaaten. Ten flervolge van WAGENAARS Yaderlandfche Historie. XIII Deel
Te Amflerdam, by J. Apart, 1794. In gr..8vo. 352 bl.

et het XXXV Boek, het eerfle in het voor ons liggend XllIde Deel deezes ffiaag voortgezetten Werks,
ten aanzien van welks Berigtgeevingen wy eenigzins ten
achteren geraakt zyn , worden wy in Overysfel gebragt.
„ Een Gewest," gelyk de Gefchiedboeker, by den aan
zich uitdrukt, .,, in ons Bondgenootfchappelyk-vange,
„ Gemeenebest, 't geen omtrent de Grondwettige Her„ (telling zeer yverde. De. geest des Ridders CAPELLEN
„ TOT DEN POL , een der; eerfte Bevorderaaren en een
„ der f}erkfle fleunen deezer zaake„ doch aan dezelve
„ door den dood ontrukt, bleef in dit Gewest heerlchen.,
„ bezielde eene menigte van Inwoonderen, en flaafde de
„ taal des Lof- en Lykredenaárs nu PUY , over dien
„ Volks- en Vryheids - Vriend." Dit geheele Boek is
een bewys van deezen aanhef. Het uitfchryven van den
Inhoud zou zulks ftaaven. Doch deeze is ons te uitvoerig . Wy herinneren alleen dat 'er gehandeld wordt over
de Affchafiing van het Regeerings Reglement voor dit
Gewest des Jaars MDCLXXV. Wat deswegen in de
Hoofditeden voorviel. Hoe men met flafelt en Steenwik
te kampen hadt. De daarop volgende Verbintenis der elf
kleine Steden. Onderhandelingen met zyne Hoogheid
wegens dit Reglement , en bovenal de niets uitdoende
Bezending der drie Hoofdfteden aan zyne Hoogheid op
't Loo. Wat 'er, tusfchen dit Gewest en de andere Gewesten , te doen viel wegens het Krygsvolk : in welke
zaak Overysfel met Holland inftemde, en des in fcherpe
Briefwisfeling treedt met Gelderland en Friesland.
Meer plaatslyk vinden wy vervolgens vermeld wat in de
1-Ioofdfleden en mindere Steden voorviel: zo wegens Stads
Regeerings Reglementen als de Wapening der Burgeren,
als mede andere Stedelyke Voorvallen.
Opmerkenswaardig is 't geen te Deventer voorviel we.
O -3
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gens een Stads Regeerings Reglement, dat veeler goed
wegdroeg, byzonder als eene Inrigting die de-keuring
gefchondene Regten van het Menschdom hettlelde, door
zo wel de Leden van andere Gezindheden, als die van
de Heerfchende Kerk te doen deden in de Voorregten
van vrye Burgers, en deezen dus in ftaat te Hellen, om,
zo wel als anderen, tot voorfpoed en vermogen te ge
-raken.
„ Dan dit laatfile," vermeldt onze Gefchiedfchryver,
„ ftrekte te Deventer, waar men , in vroegeren tyde,
„ niet alleen zeer op zyne hoede was om den Rooinsch„ gezinden Beene Voorregten toe te Haan, doch die ook
te ontzeggen aan de Lutherfchen en Doopsgezinden (*j,
„ tot een Reen des aanftoots. Die trek eener gezonde
Staatkunde, op de ondervinding gegrond, dat de Koop„ handel daar het meeste bloeit, en het gevolglyk den In„ gezetenen best gaat, waar, zonder uitíluiting van Ge„ zindheden, vryheid vergund wordt om den Koophan„ del te dryven en Handwerken te oefenen , moest, in
het laatfle gedeelte der Achttiende Eeuwe , ten doel
„ ftrekken van opverf andige Gezindheidsyver door Ei„ genbaat bezield. Immers 'er waren poogingen gedaan,
en die gelukten, om eeu Verzoekfchrift getekend te
„ krygen, by 't welk de Ondertekenaars te kennen ga„ ven, vernomen te hebben, dat 'er, in het Concept Re„ glement, eenige Artykelen voorkwamen trydig met
„ hunne Burgerlyke Christlyke Gereformeerde Religie ,
(byzonder doelende op het Artykel, dat de Roomsch„ gezinden, even als de Mennonieten, tot verkryging van
het Burgerregt zouden toegelaaten worden,) nevens ee„ nige Artykelen, die zy onevenredig keurden, en waar
„ in veelal Eigenbelang doorstraalde. De Vernietiging
„ en Verbetering van zodanige Artykelen verzogten zy,
„ als
( i ) „ Leezenswaardig , ten deezen aanziene , is 't geen de
Schryver van den Tegenwaordigen Staat van Overysfel oplevert
in het III Deels r Stuk, bl. 137, enz. Men duidde, gelyk
wy daar vinden bl. 24o , den Doopsgezinden kwalyk dat zy
door hunne vermogende middelen hunne Winkels in het beste
en gelegentte der Stad plaattien, die niet zeer goede Waaren
voorzagen , en de hoogfie winften niet namen , en daar door
de Neering van veele Gereformeerde Burgeren, die zulks niet
ra konden doen , onttrokken."
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„ als mede dat 'er geen agt op geflaagen Inogt worden,
„ maar het geheele Concept Reglement vooreerst geflaakt
„ blyven; met byvoeging, dat, indien deeze Artykelen
„ eenige Goedkeuring van Raad en Gemeente mogten
„ wegdraagen ., zy dezelve niet zouden aanneemea., en
„ van geener waarde houden." — Eerie zaak die veel
naafleeps hadt , en deels, zo verre zy dit Jaar betreft,
hier geboekt wordt.
Was het by eenige Gefchiedboekeren der Oudheid
niet vreemd, dat zy Veldheeren en andere uitmuntende
Mannen Aanfpraaken in den mond lagen van eigen vinding , dit hulpmiddel ter opciering des Gefchledblads
heeft de hedendaagfche Gefchiedfchryver niet noodig, en
vindt hy gelegenheid te over om de eigen Aanfpraáken
woordlyk te boeken. Veelvuldig gefchiedden deeze in
den tegenwoordigen tyd der Uittochten van Burgers.
Onze Gefchiedfchryver bedient 'er zich van; een treffend voorbeeld ontmoeten wy te Ilmelo , waar hy de
keurlyke Aanfpraak van den Kerkleeraar der Hervormden, J. KANTELAAR, het GefchiedbIad inlyft, met deezen
aanloop: „ Even als in .Holland werden in Overysfel de
„ Uittochten der Burgeren aangevangen onder het doen
eerier bemoedigende Aanfpraake, 't zy door een der
„ Regenten, 't zy door een Lid der Gewapende Burger„ benden , 't zy door een Kerkleeraar. Alle die Aan„ fpraaken waren eenigzins op denzelfden Ieest gefchoeid;
„ doch deeze meer beredeneerd dan geene; terwyl veele
„ een Geestdrift uitboezemden, die zich alleen laat hoo„ ren in tyden van Volksbeweegingen , thans tot zulk
„ een hoogen trap geklommen. Meermaalen vonden wy
„ ons in bekooring om dusdanige Redenvoeringen in onze
,,Gefchiedenis in te voegen:' meermaalen hebben wy 'er
„ trekken van opgegeeven ; doch kunnen wy ons niet
„ wederhouden om 'er hier een in 't geheel te plaatzen,
„ die ten voorbeelde kan Vrekken van andere ten deezen
„ dage geuit, en ons den denk- en fpreektrant fchetst der
aanmoedigende Voorttanderen, zo van de Burgerwape„ ning als van Burgerkrygstochten."
In Enfchede fpeelde de Gezindheidsyver der zodanigen, die zich waare Ledemaaten der Gereformeerde Kerke
noemden, tegen de Paapfche en Mennoniete Burgery, eerie
rolle van den haatlykften aart, hier in alle zyne kleuren
vermeld. By welke dolheid zeer affleekt de Vergunning
der Staaten van Overysfel aan de Roomschgezinden om
Kerk0 q.
„
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Kerkhuizen te mogen bouwen. Deeze Vergunning kreeg
gen zy, die van deeze Kerkgemeenfchap waren, op plaat
in Enfchedes nabuurfchap gelegen, Henglo, Borne en-zen
llmelo : en tekent de Gefchiedfchryver ten aanziene van
.,
Jlerglo op: „ De Inwoonders van dit Dorp, de kosten
„ van eene nieuwe Kerk niet kunnende goedmaaken ,
„ deeden eene Inzameling; en het bleek dat hunne Proteltantfche Landgenooten ruim zo veel als de Roomsch„ gezinden hadden bygedraagen. Veel Onroomfche Ei „ generfdeii deeden , tot een betoon hunner Verdraag„ zaamlieid; boonren , ten Timmerhout bekwaam , in hunne
„ bosfc hen vellen; tot dienst van de Henglofche Roomfche
„ Kerk: terwyl min vermogende Boeren dit Hout aan
„ hunne Rbomschgezinde Landgenooten , zonder eenige
betaaling van vragt, bézbrgden."
Het volgende Boek betreft Friesland. 't Geen, uitcvyaens deeze Gefëhiedenis , in den Jaare MDCCLXXXVI
eene Rol fpeelde, die den Schryver geregtigt om in deezer voege aan te vangen: „ Friesland, een der Bondgenootfchaplyke Gewesten, dat, zints den aanvang des
„ Oorlogs niet Groot- Brittanje, en de daar op volgende
„ Béweegenisfen in den Lande, ééne lyn met Holland
,; getrokken hadt, den Wapenhandel, en wat men oor„ deelde der gezogte Grondwettige Herfl:elling bevorder„ lyk te weezen , begunfligde , zullen wy, ten deezen
Jaare; van Party zien verwisfelen. Eene ommekeer,
die veelen verbaazend voorkwam, en welker zedelyke
onmogelykheid zommigen beweerd hadden; toen eeni„ gen in den voorleden jaare het waagden te fchryven,
,, dat de Reis des Stadh
ouders en diens Gezins, na dat
Gewest, eene Verzoeniig en Verbintenis tusichen de
Prinsgezinde eri ,rifloeraaten ten oogmerke hadt,
en te (pellen dat ze die zou bewerken. Het fcheen
„ hun onmogelyk, dat de Leden der Friefche Regeering„
„ die zulke flerke. taal in veele Staatsbefluiten gefproo,, ken, ovér de Werkloosheid in den Engelfchen Oorlog
zo bitter geklaagd , wegens den onvolbragten Tocht
na Brest zich zo onbewitpeld geuit, ten aanziene van
de Acte van Confulentfchap zich zó gevoelig ge„ toond, op de verwydering des Hertags VAN WOLFEN,, EUTTEL zo zeer aangedrongen, en over de beantwoording des fchryvens van den Koning van Pruisfen op
„ een 1lraffeh trant géfprooken, en hunne gevoeligheid,
wegens den Brief van zyne Hoogheid in Sprokkel „ maand
„
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, maand des laars MDCCLXXXV, zo kragtig aan den
dag gelegd hadden, op eenigerlei wyze zouden kunnen
„ bewoogen worden om te veranderen van de maatregelen dus lange gevolgd e en doorgezet met eenen yver,
„ zo groot en blaakende als men in eenig Gewest des
„ Bondgenootfchaps befpeurde.
„ Doch wy hebben in den loop van 's Lands Gefchie„ denisfen, deeze voorvallen vermeldende, genoeg laatera
„ zien, dat het in Friesland niet ontbrak aan Staatsle„ den, die verre waren van in te hemmen met de Meer„ derheid, en in geheel andere begrippen Ronden ten
„ aanziene van het Staatsbelluur. Hoe veel 's Prinfen
„ Reis na en vertoeven van Bene maand in Friesland
, 5 toebragt, om dit gedeelte der Staatsleden te vertier,, ken, en anderen te winnen, zo dat de Meerderheid in
„ de Minderheid veranderde, zullen wy, door mangel
„ aan befcheiden, niet op ons neemen te bepaalen." Men gedenke dat dit Deel der Gefchiedenisfe in den
jaare 1794 het licht zag: wanneer Voorzigtigheid aan
niet alles te lchryven wat mogelyk geweeteu-rade
werdt;
Eer egter deeze Verandering fl and greep, gingen de
zaaken in Friesland op den ouden voet , . blykens het
voorgevallene over het Regeerings Reglement te Leeuwarden , bovenal tusfchen VAN BEYMA en den Stad
wiens Dagvaarding . verzogt werd , als mede het-houder,
voortzetten des Wapenhandels der Burger- Societeiten. —
Dan deeze werden eerlang met een ongunftig oog an=
gezien. De Tocht na IHattem en Elburg deeds de Twc
efpalt aangroeijen, en eene Afkondiging die het vuur van
Burgertwist flookte, waar in Franeker een groot aandeel
laadt. Hoog liep het tusfchen Hollands Staaten en de
gezwenkte Friefche over het gebruik van Krygsvolk in
Burgergefchillen. Alles in dit Boek breed ontvouwd.
Een gedeelte deszelfden Boeks doet ons de Gefteltenis
van 's Lands zaaken in Groningen kennen, waar de zanden des misnoegens ten deezen jaare tot eene meerdere
rypheid kwamen. Zulks blykt uit het hier breed befchreeven misnoegen over den geringen Invloed der Taalsmannen en Gezwooren Gemeente, en gefchil met zyne
Hoogheid daar uit gereezen. In dit Burgergefchil fpeelde
Godsdienst belydenis -haat, waar van wy in dit ons Berigt
rneermaalen gewaagden, eene rol, waar zy met verdiende
fehande afkwam; het kort verflag neemen wy over. Om
0j
het
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het beii:aan der Burgeren, die voor de Stads en der Ingezetenen Regten tegen zyne Hoogheid yverden, in een
haatlyk licht te doen voorkomen, „ hadden," dus luidt
het berigt, „ eenigen opgemerkt, dat men het getal der
Ondertekenaaren (eens Verzoekfchrifts) wel op de helft
„ zou kunnen verminderen, wanneer de Roomjchen, Lu„ therfchen en Doopsgezinden, daar van werden uitgezonderd. - Deeze laage trek, om Gezindheidsyver in 't fpel
te brengen en Tweedragt te verwekken, hadt eene te„ genovergeftelde uitwerking. Men zag dezelve aan met
„ eene afkeurende verontwaardiging. Deeze vertoonde
„ zich op de Burger -Societeit ten tlerkílen. Zo ras men
„ daar dit blyk van Onverdraagzaamheid hoorde , ver„ beeldde men de drie gemelde Godsdienstige Genoot„ fchappen met dat der Heerfchende Kerke door vier
„ Roemers, met denzelfden Vaderlandfchen Drank ge.
„ vuld, tortte denzelven in één Glas ondereen, en bragt
„ dit elkander toe." — Het gelukte der Burgerye, zo
,vel als zy in de zaak tegen zyne Hoogheid Kaaren
wensch kreeg, om de Herziening van het Stads Regeerings Reglement te verwerven. De Taaismannen der
Gezwooren Gemeente verwierven met veel moeite om
ten Landdage geroepen te worden. Men bragt Groningen in Raat van tegenweer, naa het voorgevallene te
Hattem en Elburg. Ook in de Ommelanden was
men op Herdel bedagt; doch (laagde niet gelyk in de
Stad. Het lot van den Heer DE SANDRA VELDTMAN,
die een lotgenoot van den Ridder VAN DER CAPELLEN
TOT DEN POL mogt heeten, wordt hier breed vermeldt.
Het laatfte Boek, in dit Deel, betreft Zeeland. Hebben
wy den Aanvang der twee andere Boeken in dit Deel ver
moeten 'er dien deezes Boeks, gelykheidshalven,-meld,wy
byvoegen. „ Veelvuldige aanmerkingen van onderfcheiden
en eenige van zeer ongunfligen aart hadt, in 't afgeloopen
Jaar MDCCLXXXV, de Reis des Stadhouders en diens
Gezins na Friesland en Groningen ondergaan. Deeze
„ misten niet vernieuwd en verzwaard te worden, toen
„ het gerugt zich verfpreidde, dat die Vorst, met zyne
„ Gemalinne en Gezin vergezeld, in den Zomer deezes
jaars MDCCLXXXVI ook Zeeland zou bezoeken.
„ Niet genoeg rekende men het, te laaten verluiden, dat
„ diens tegenwoordigheid in dat Gewest, waar het aan
„ geen Voorftanders van zyne Hoogheid en diens Huis
mangelde , gelegenheid zou geeven tot oproerige Be„ wee,
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weegingen; men waagde het voluit te voorzeggen, dat
„ deeze Reis niet min ten doele hadt dan om zyne Hoog„ heid tot Hertog •of Graaf van Zeeland te doen ver„ heffen, dat diens Aanhang aldaar magtig genoeg ware
om allen tegeníland te overwinnen, en zonder veel
„ moeite dit oogmerk te bereiken ; ja men fprak Perk
„ van een beraamd plan in Zeeland, Friesland en Gel`
„ der/and, om den Stadhouder die hoogere waardigheid
op te draagen. Gerugten, die zelf, hoe greetig men
„ alles aannam 't welk 's Prinfen bedoelingen met eene
„ zwarte kool tekende, geenen ingang vonden by ee„ nigzins kundigen in den Lande. Gelyk deezen ook
„ geen geloof sloegen aan het fchryven, dat een der
Zoonen van zyne Groot-Brittarinifche Majefteit na Zee„ land zou overfteeken, om by de jonge Prinfesfe van
Orange zync opwagting te komen maaken, waar van
„ niets minder dan eene Egtverbintenis het gevolg zou
„ weezen.
Schoon van dit alles niets kwame, bleek het genoeg,
uit de Staatsverrigtingen, hier zeer omstandig geboekt,
welk eene Rol de toenmaalige Raadpenfionaris VAN DE
SPIEGEL, en de eerfce Edele VAN LYNDEN, fpeelde.
Staatshukken hier te vinden, wegens een Brief van zyne
Hoogheid aan den Raadpenfionaris, en een Brief van
Zierikzee aan Staaten van Holland, wegens het Staats befluit, hoe Zeeland „ zou handelen , in gevalle de
y,

„ voortduuring der Oneenigheden gelegenheid verfchafte
„ aan de magtige Nabuuren van den Staat, om zich van
„ de Bene of de andere zyde in de Gefchillen te mengen,"
welke men gaarne uit de Staatsregisters geweerd hadt,
zullen, in deezen tyd, met vrugt kunnen geleezen wor
den, om dien Raadpenfionaris met zynen Aanhang te
doen kennen. „ Wy oordeelden," verklaart de Schryver ,, die zeker niet voorzien kon hoe dit ftuk weinig
jaaren laater de aandagt zo byzonder zou trekken als
dezelve heden daar door getrokken wordt, „ het geheele
„ beloop deezer netelige zaake, uit de Zeeuwfche Staats„ Rukken, te moeten voordraagen : om eene egte fchets
„ te geeven van de gefteldheid in dit Gewest, ten aan„ ziene der wydgaapende Staatsgefchillen : en te meer
„ dewyl het thans gebeurde in verband Raat met andere
„ voorvallen, zo in Zeeland als in het geheele Bond
genootfchap, die gelyktydig en vervolgens zich opdee„ den, welke, by mangel van befcheiden der zo veel be-
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.,, tekenende Staatsonderhandelingen , duister en onver•
„ klaarbaar zouden blyven." Hier toe strekt ook
een ontworpen, doch niet afgezonden, Brief.
Wy kunnen, daar onze Berigtgeeving reeds te verre
uitloopt voor ons bellek, niet breed vermelden, 'hoe de
Tuimelgeest des Oproers, fchoon zich ihil houdende ge
duurende het verblyf van , het Stadhouderlyk Gezin ,
zich ten deezen Jaare op Schouwen, en byzorder te Zie
vertoonde: daar men ook beginzeis van Oproerige-rikze,
Beweegenisfen te hlisfingen befpeurde. Steden die zich te,gen de Bedoelingen van Oranje met zo veel moeds aan
verval van het Dok ter laatstgemelde-kante.Hdrly
Stede, grootlyks toe te fchryven aan een Gefchil tusfchen
die Stad en here, hier in 't breede ontvouwd, doet den
Schryver ten Clot zeggen: „ Zo veel omflags hadt eene
„ zaak het algemeen belang betreffende, door byzondere
„ inzigten veragterd en vertraagd. En, fchoon by hun
Hoog Mogenden beflooten was, in gevolge van voorgaande bepaalingen , om den Raad van Staaten eene
„ Petitie te doen vervaardigen van de kosten, tot het
opmaaken der 'Haven en het Dok van lllisjngen, en
tot andere Werken. ter verbetering van de Havenen
en Zeegaten deezer Landen , tot berging der Oorlog
redenen in 't midden,-„fehpngcikt,bradez
„ waarom zy vermeende aan dit Befluit als nog niet te
kunnen voldoen
-

) Rerol. Gen. i en 22 Aug. 1786. Not. an Zeel. --8 Aug.
1786.

Redevoering aen liet Molk van Nederland, by gelegenheid
van de Eerjle Verjaering der Bataeffche Revolutie,
den XIXden van Louwmaend, 1796. Door Mr. JACOBUS CATHARINUS CORNELIS DEN BEER POORTUGAEL.

Te .Lnjlerdarnn, by P. J. Uylenbroek, 1796. Het Tweede f aer der Bataeffche Vrylzeid. In gr. 8vo. 56 bl.
e Vryheidminnende DEN BEER POORTUGAEL, volgens vooraf daar toe gemaakte affpraak, hadt deeze
Redevoering opgefleld, om in de Maatfchappv Felix Meritis te worden uitgefproken. Dit is niet gefchied, door
planv5randering der Leden. Thans geeft de Redenaar
zyn Opftel aan het Publiek, om te leezen. Dank zal hy,
daar

"

J. C. C. DEN BEE It'OOP TUGAEL, REDENV.
-

daar mede, by veelen, behaald hebben. De Opdragt aan
alle de Leden dier Maatfchappye, ondanks de teleurftelling, is een trek, die ons behaagt; van des Burgers DEtI
BEER POORTUGAEL's hart en karakter boezemt ons zulks
guntlige gedagten in. Met genoegen lazen wy de Rede
als doorzuld van gevoelens, pasfende aan een-voering,
Burger, welke, als DEN BEER POORTUGAEL, in het daar
onzer Revolutie eene fterke hand gehad heeft. De-fteln
bronnen van ons ongeluk op te fpooren; de middelen tot
herftel van welvaart, van den alouden roem en van de
beftendige vryheid, te overweegen : dit is het plan der
voordragt. Zulks gefchiedt met veele blyken van kennisfe der zaaken , voorgedraagen in een leevendigen en
doorgaans vloeienden ftyl, .veraangenaamd met byzonderheden uit vroegere en laatere Gefchiedenisfen , welke,
gemeenlyk, met goed oordeel worden toegepast, en van
's Mans uitgebreide beleezenheid de blyken draagen. Zie
hier een enkelen trek van denkwyze en uitvoeringe: „ In
„ de gewesten, waer de weelde aenbidders vindt, zal de
vryheid vergeefs naer helden om haer te befchermen
„ zoeken. Wy hebben den throon der dwinglandye om„ vergerukt, maer de tempel der weelde ftaet in Neder„ land noch in volle pracht ; noch daeglyks wordt op
„ haere altaeren geofferd ... a wellicht zal dit outervuur
„ door ons zodanig gevoed worden, dat het den offeraeden veyheidsboom verteeren
„ ren verflinden
„ de tempelen van 't geluk en de heiligdommen der We„ tenfchappen verwoesten , en 't altaer van den Gods„ dienst geheel vernietigen zal. Griekenland en Rome
„ (beter zou hier, om 't vervolg, Italie gevoegd hebben)
„ waren eenmael bloeiende gewesten, de weelde heeft ze
„ tot puinhoopen gemaekt." Met volle ruimte kunnen
wy de aandagtige leezing deezer Redevoeringe onzen Land.
genooten aanpryzen, en wy doen het vooral by de zulken, die een hart bezitten, blaakende in Vaderlandfche
neigingen, om de dienttige middelen tot herfrel met 'er
daad te volvoeren; ten welken wenfchelyken einde die
van den Burger DEN BEER POORTUGAEr, ons, over';
geheel genomen, als gepast en dienftig voorkomen.
„
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Catechismus van de oorfpronglyke Inrigting cener Maat fchappy,, en de Pligten en Regten van den Burger,
volgends de Natuurlyke Staatkunde. Met een Broederlyk
hart opgedraagen aan alle Vaderlandfche Genootfc/appen , Societeiten, Wyk- en Volksvergaderingen in Nederland. Te fImflerdarn, by J. R. Poster , 1796.
In 8vo. 7o bl.
n den voorleden Jaare kwam ons eene Republikeinfche
Catechismus, voor Kinderen gefchikt, onder 't ooge ,
van welken wy met geene volle goedkeuring konden
fpreeken (*); die thans voor ons ligt is voor grooter
Kinderen gefchreeven, en verdient een gunfliger beoordeeling.
's Onbekenden Schryvers algemeene Aanmerking, en de
grond van zyn Werkje, is: „ By veelen doen de Regten
van den Mensch alles af, zonder dat de Regten van
den Burger by hun in eenige aanmerking komen.
By my, daarentegen, doen de Regten van den Bur„ ger alles af, en de woorden de Regten van den Mcnsch
„ en Burger betekenen by my niets meerder en minder
„ dan de Regten van den Mensch, die niet alleen
„ Mensch maar te gelyk Burger, en dus Mensch en Bur„ ger tevens, is.'
Dit beredeneert by in eene korte Voorreden. In ze.
ven Hoofdflukken is zyn Werkje afgedeeld. Het I. Over
de woorden Patriottismus en Patriot. ---° II. Fan de
Maatfchappy in 't algemeen. III. Van de Wetten der
Maatfchappy, en van de Pligten en Regten der Burgers.
IV. Van de Inwoonders, derzelver Pligten en Reguur der Maat.
V. Van de Regeering of 't Befluur
ten.
fcha py.
VI. han het Regt van Eigendom. Vu. Van den Godsdienst.
Kort is doorgaans , blykens de kleinheid van het
Werkje, 's Schryvers voordragt. Uitvoerigst behandelt
by de twee laattie Hoofdhukken, ter oorzaake van de
misvattingen, zo omtrent de Regten van Eigendom, a1S
omtrent de GodsdienJlige Yryhcid, en vooral omtrent dia

I
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(*) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor i795. bl. 476.
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. igendommen van Godsdienfligen oorfprong, die gewoon
Geestlyke Goederen genoemd worden.
-lyk
Uit dit laatite een klein gedeelte over te neemen zal
ons den denk- en fchryftrant eenigermaate doen kennen.
„ Vr. Hoe behandelt en befchouwt de Maatfchappy
de Leeraars van den Godsdienst in 't algemeen?
„ Antw. Als Burgers, en -vel, voor zo verre zy de
waare verlichting en deugdsbetragting bevorderen , als
zeer nuttige Burgers; maar die nogthans voor de Wet
met anderen gelyk (taan.
Vr. Zorgt zy ook voor hun onderhoud?
„ Antw. De Maatfchappy heeft hier toe geene zedetyke verpligting.
„ Vr. Op wat wyze moeten dezelve dan verzorgd
worden?
„ Antw. Wanneer eenige Burgers zich te zamen ver
om hunnen Godsdienst gemeenfchappelyk uit te-enig
oefenen, ílaat het aan hun om zodanige Leeraars aan te
Rellen, en die zodanig te bezoldigen, als zy goed vine
den,; het zy uit hunne byzondere beurs, het zy door
een gemeenfchapiyk eigendom daar te ílellen , om uit
deszelfs opkomflen hunne Leeraars te onderhouden, en
de kosten van het benoodigde voor hunne Godsdienst
goed te maakera, zonder dat egter de ge -plegtihdn
meene belangens en. inkomften der Maatfchappye daar
door mogen benadeeld worden.
„ Vr. Genieten de Leeraars van den Godsdienst ook
Benige byzondere voorregten van de Maatfchappy?
„ Antw. Het iaat aan de Maatfchappy daar omtrent
naar goedvinden te handelen, en hun , als by uitlek
nuttige Leden, van zommige algemeene pligten te ontheffen, of hun eenige byzondere voorregten toe te (taan ;
mits de overige Leden daar by geen aanmerkelyk nadeel lyden. Ook kan zy daar toe nimmer genoodzaakt
of verpligt gerekend worden:'
Zeer gepast is het oordeel 't welk de Schr^yver over
zyn eigen Werkje velt: ,, Dat dit Gefchrift die volkomenheid niet heeft, welke veelligt zommigen zouden
wenfchen en verwachten, en in veelerlei opzigten oppervlakkig is, daar van kan niemand meer overtuigd zyn
dan ik zelve: ondertusfchen verzoek ik de zodanigen in
aanmerking te neemen, dat hetzelve niet gefchreeven is
voor hun , die aan afgetrokkene en diep beredeneerde
Wysgeerige Werken gewoon zyn; maar alleen voor die
Clas-
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Clasfe van Burgers, die nog in de eerffe gronden der ni
ttlurlyke Staatkunde onbedreeven zyn en onderrigt behoeven, en die daarenboven niet gewoon zyn kostbaare Werken
van eene groote uitgebreidheid te koopen of te leezen."
Schoon wy alles, swat deeze Onderwyzer leeraart, niet
onderichryven , is 'er over t geheel zo veel goeds en
leerzaams in voor de Onderwyzelingen, waar voor het
oorfpronglyk beflemd is, dat wy de Spreuk, op den
rug des 'Tytels geplaatst, en uit TRISTRAM SHANDY ontleend, ten aanziene van het algemeen herhaalen en ot:
derfchryven.
Nu alle deeze -rtykelen moet gy vooraf beredeneeren,
of in uwe gedachten overweegen; en door dit te doen worden uwe redelyke vermogens zo door en door wakker gemaakt dat gy niet in Jlaat zyt om die weder in
paap te wiegen.
Verzameling van Publicatien en andere meest belangryke
Decreten der Provijioneele Reprcefentanten van het I/olk
van Holland, betrefende liet + Binnenlandsch Befluur
zedert de Regeerings Omwenteling in 1795, het eer/le
aar der Bataaffche Yryheid , voorzien van een alge ineen Profpeëï op Nummers en Datums, mitsgaders van
een naauwkeurig zaaklyk Register, door Mr. j. H. MiLET , Raad in den Hove van Holland en Zeeland.
EerJle Deel. In den Ha age , by J. C. Leeuweftyn,
1796. in gr. 8vo. 336 bl.
oen wy de eerfle keer gewaagden van de Uitgave
der Geëxtendeerde Notulen van Staat (*), hebben
wy opgemerkt, hoe zeer men zich thans bevlytigde, en
elkander als verdrong, om Staatsieukken door den Druk
algemeen te maaken, en elk in handen te ílellen. De
Burger MILET begeeft zich met de hier voor ons liggende Verzameling mede in dien drang. Zyn byzonder
oogmerk geeft by met deeze woorden den Leezer te
verftaan.
„ Vertrouwende op uwe Goedgunfrigheid, geëerde
„ Leezer ! ten aanzien van eenen arbeid , die door my
„ met geen ander oogmerk ingerigt is , of heeft kunnea
„ wor
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(*) Zie onze Yaderl. Eenerve,. van 1795. I D. bl. 524.. ..
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worden ondernomen, dan blootlyk tot gerief dër Maat.,
„ ichappy,, doch allermeest van een aaniienlyk aantal
haarer i dividueele Leden, wier byzondere betrekking
en politie tot en in dezelve hun zulk een' Handboek,
„ als den Burger hier wordt aangeboden, onontbeerlyk
maakt; heb ik, die in het verhooply]t welflaagen van
deze myne bedoeling verklaare myne Eerzugt te be,, perken, en eene ruime belooning te zullen vinden, ook
geene zwaarigheid gemaakt om ten verzoeke van den
Boekverkooper, op wiens verdienstlyk voorftel (be„ halven de tusfchenkomende Decreeten, welke ik ge„ meend heb tot dit Werk te behooren) en voor wiens
,, rekening deze Verzameling gedrukt wordt, mynen naam
, daar voor te plaatfen; voornaat-lyk (zeg ik) daar toe
„ overgehaald door 's Mans verzoek, of liever dringend
„ aanhouden, en eindelyke verklaaring'van anders liever
„ te willen afzien van eene onderneeming , welke my
„ dog te belangryk voorkwam, om niet door eene volg„ zaamheid van myne zyde te worden aangebonden, te
„ meer daar iny, behalven myn eigen , ook niet onbe,
wust was het vey algemeen verlangen , om van Bene
„ complecte eenigzins befchaafde Verzameling deezer
Staatsftukken, in eene behoorelyke Tydorde, en tell
„ gebruike handzaam Formaat, te zyn :gediend.
„ Ziet daar, geägte Leezer! de hoofdbedoeling, welke
„ ik my in het bewerken dezer Verzameling heb voor.
„ geheld, of en in hoe verre ik die op my genomene taak, (waar toe 'k beken het juist geen zonderhog talent, waar op ik ook geen aanfpraak maak,
vereischt wordt) heb mogen IIaagen en de Boekver„ kopper zyne Rekening daar by zal vinden, moet door
„ den tyd én aftrek zig beflisfen.
„ Omtrent den Inhoud valt, behalven 't geen reeds de
„ Titul medebrengt, niets meer te zeggen: en wat de in„ rigting betreft, die doed zig even eens'van zelve voor,
„ en is zo dood eenvoudig, dat het hyna gemaaktheid
,, zou kunnen fchynen, daar van te reppen, klaarblyk„ lyk zynde, dat die niet anders konde vallen dan vol
gons den leidraad der Decreeten: ja dat de algemeene-„
deugd van 't Werk (indien liet eenige heeft) daar in
bestaat , dat die zo zy , gelyk zy werklyk is , en
„ niet anders; weshalven dan ook niet alleen de Tyd„ orde der Decreeten, maar ook de Volg-orde der ort„ derwerpen van Deliberatie teller Vergadering, geLETT. 1796. No. 5.
p
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„ trouwlyk is in agt genomen ; hebbende tot meerder
„ gemak de -Maanden boven aan doen ƒlellen."
Uit dit fchryven aan den Leezer laaten wy onze Leeieis opmaaken wat zy in deeze Verzameling te wagten
hebben. Terwyl de Verzamelaar voorts zyn Werk aan
aan. zyne Medeburgers en Broeders , die, door de-pryst
veye keuze hunner Medeburgeren tot Posten van Regeering of Bewind benoemd kunnen worden. Ook belooft hy, ten flot, om die geenen onder zyne Medeburgers,
„ wien het aan kennis der onduitfche of zogenaamde
„ Bastaerdwoorden , eigenaartig in Rukken dezer Ver.
zameling, mogt ontbreeken, te gemoet te komen, her
„ Eerde Deel derzelven te doen vergezeld gaan niet eene
„ zo veel mogelyke gelyktydige uitgave van een in 't
„ zelfde Formaat te vervaardigen Register of Woordenboekje, ter verklaaring van de meest gebruiklyke en
in gemelde ftukken gebezigde Kunst- of Bastcerdwoor„ den." Met dit Byvoegzel , zullen wy ook mis
beloofde zaaklyk Regis/er ont--ichentopdTyl
vangen.
Wy .hebben , naa deeze opgave, meest met de woorden des Uitgeevers, niets van .deeze Verzameling te zeg
dat dezelve loopt van y6 Jan. r 795 tot 31-gen,dai
Maart diens eerfl:en Jaars der Bataaflche Vryheid.
Dagverhaal van de misltíkte Oaderneemning der .Engel/chen
op Quiberon, door een Fransch Oicier aan boord van
het Schip la Pomone. Te Haarlem`, by F. Bohn. In
gr 8vo. " 44 bl.

ren tyde dat deeze Landing het nieuwsgierig oog in
de Nieuwspapieren trok, hebben wy daar van veele
en zeer brokkelige berigten gekreegen. Hier vinden wy
den aanleg, de volvoering to de mislukking byeenge•
voegd, in het Verhaal van een ongenoemd Transch Officier, die, blykens het Voorberigt en het geheele Verhaal
Zelve, tot de Royalisten behoorde, een oor- en oog ge.
tuigen was van alle deeze verrigtingen : weshalven men
op de egtheid des .Verhaals kunne vertrouwen, en vastfiellen, dat de verliezen, by die Landing, door de Engelfchen, doch bovenal door de Koningsgezi;ao n, geleeden, volgens dit Verhaal zeer aanmerkelyk, niet vergroot
zul,
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2t^l•1en weezen. De Schryver,, die in dit Verhaal niet
ongelukkig de pen voert, geeft de íchuld der mislukking
voornaamtlyk aan den Trarfchcn Emigrant DL 2UISSAYE,
aan wien het Enelsch Gouvernement, over deezen Landingtocht, het Opperbevel halt toevertrouwd. Dat
deeze de repte Man niet was, blykt aszins uit het Verhaal; en legzen wy in liet Voorberigt des Vertaalers ,
dat hy, dit Werkje onder handen hebbende, uit Nieuwspapieren vernomen heeft, dat enen te Part's den go Dec.
1795 berigt ontving, dat Dr PUISSAYE op eenti order
van den Genera2len Krygsraad der Chouans gearresteerd
was , en befchuldigd wordt correspondentie niet liet
Fransch Gouvernement gehouden te hebben.
Reis na de Noordzz'estkust van America, gedaan in de
waren I785, 1786, 1787 en 1788, door de Kapeins
NATHANIEL PORTLOCK en GEORGE DIXON. Uit der-

zelver oor/pron;l yke Reisverhalen zcimengefleld en ver
Planten. Te JïmJierdam, by M. Schale--tald.Me
kamp, 1795. In 410. 265 bl.
e gewigtige Ontdekkingen, die Zeevaard en Koophandel verfchuldigd zyn aan den wereldwyd be.
roemden Zeeman cooK , hebben aanleiding gegeeven tot
de Reisbefchryvi:ng , het voorwerp onzer Aankondiginge. Zyne laattie Reis na de Zuidzee ontdekte een onuitputbaare bron van rykdom voor toekomfiige Zeelieden, die ter verkryging op de Noordwestkust van ilmerica wilden gaan handelen.
Zulk gene winstbeloovende Ontdekking ging egter
met zo veele zwaarigheden in de onderneeming en vol
vergezeld, dat, fchoon dezelve reeds in den jaarti-voering
MDCCLXXX aan veeltin bekend was, liet tot den Jaare
MMZDCCLXXXV leedt, eer eenige Heeren in Engeland de
vergunning van de Zuidzee MaratIchappy verkreegen, om
deezen Handel, in de groottic uitgcftrektheid, by uitfluiting te mogen dryven : wanneer 'er, terftond twee
Schepen tot genen tocht na de gemelde Kust werden uit
onder de Capiteins PORTLOCK en DIXON , in dit-gerust
Boekdeel befchreeven. Beiden varen zy Tochtgenooten
geweest van den beroemden COOK op diens laati4e Reize, en dus gefchikt tot eene onderneeming, die meer dan
gemeene kennis en ondervinding vereischte.
„De
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„ De Reeders," vermeldt ons de Inleiding, „ ftelden al-

les in het werk om de onderneeming wel te doen flaagen,

laatendè eiets onbeproefd , ' t welk men maar denken kon
iets tot den goeden uitflag te kunnen toebrengen. De
Pelteryen, welke men aan de ,lrnericaanfclie kust zoude
opdoen , moesten in China verkogt worden , onder het
onmiddelyk opzit van den fupercargga der Oost-Indifche.
Maatfchappy , voor welker rekening de Schepen op dé
t'hui's reis stonden bevracht te worden. Maar, (lof
hebbè deéze Inzigten!) de oplettenheid der Reedérs bepaalde zich in dit geval niet 'enkel tot Geldwinst. Behalven de Mondbehoeften, welke gemeenlyk op de Koopvaar
worden, en waar vat! men* thans-yfchepnmdgvé
zozgde het allerbeste in ieder lbprt te bekomen , werd
'er een ruime voorraad van alle bedenkelyke middelen
tegen het tcheurbuik aangefchaft,welke, benevens eene oü-afgebroóke'inagtneetning van Kaptein Gootc's handelwyze,
van zo veel invloeds op de gezondheid des Scheepvoiks
geweest zyh, dat 'er, op deezen tocht van omtrent drie
wareis , onder allerhande luchtttreeken , van de beide
Schepen, niet meer dan vier Verfoonen geftorven zyn."
In het Voorberigt, waar uit wy dit ontleenden`, treffed wy ' een kort' verflag aan van 't geen voorige Zeelieden ten aanziene van de f77nertcaánlche Kust verrigt ,
èn, inzónderhéid, wat zy by dè Ontdekkingen van wylen
Capt. cook gevoegd hebben, en voorts Bene korte opgave van wat 'er reeds ten 'aanïiené van den Pelteryhan. iel gedaan is. Ten àanziene van het bygevoegde tot de
Oiitdekkidgen'van Capt. coox tivordèn *wy 'overgeweezen tot
de algemeene Kaart der E eize, voor aan 't Werk gevoegd,
ën is drt Verder in het' Reisverhaal ingeweeven.
Deeze Reistocht, om een nieuwen H ndèltak te doen
bloeijen, nïogt, gelyk wy in dè Reis zelve vermeld vinden,`„ niet aangevangen worden zonder een' vergunning
van de Zuidzee; Co;npagnie ? die, zonder zelve ` eenigerí
Handel te dryven, 'dien egter aan onderneemender Koop_
lieden moeilyk maakt.' -- Zy voorzagen zich insgelyks van de to fle:nnung der Oost -IndifchP Compagnie,
tivellte ten zelfden tyde aannam, hOn een Daadmg Thee
uit Canton te laáten overvoeren. Te 'recht merkt men
hier by op: „ Deeze Ondernèeming der Maatfchappy
van King Geor4 es Sound (niet deezen naara was die Han
dielmaatichappy in Pelteryen van de Noordwestkust van
,4mcrica op Ghina bedempeld) is alleen genoegzaam om
aan
-
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nan te tonnen, wat de Enge1Jche IIandelntaatfcl^a ppyen, en

En7gefche Capitaalen, zouden ondernectnen en uitvcocïen,

indien zy tegen gec,.e Vooroordeelen te tivorftelen had den, of door gcene Monopolien belemmerd werden." -Ongeholpen bleef egter deeze Onderneeming niet van
Benen anderen kant.
,,De nieuwiglïeld Van deI? aanIlag, 'vin en wy wyders
vermeld, „ trok dc aandagt van verfcl_cide aanzlenlyk
Perfoonen, beide door hunne bekwaamheden en hunnen
rang, die deezen Tocht door hunne onderf,cunin g bevorderden, en dc Maatfchappy door hunne goedkeuring
onderfleunden." Sir ToSEPII BANKS en Lord MULGRA-

vn worden hier niet lof gedagt, en 'er bygevoegd
., Bedalven de voordeelen van den Handel en de nuts
tigheid van ontdekkingen, Iladt deeze Reis nog andere
Nationaale oogmerken. Verfcheide fltzoenlyke leden,
wier Kinderen genegenheid tot liet beroep der Zeevaart
getoond hadden , vertrouwden dezelve aan Kapt. PORTLoci, om hun vroegtydig een Beroep te doer, lenen,
't welk aleer eene langduurige ondervinding dais een
uitfleekend vernuft vordert, en hapt. PORTLOCK nam
toen ook WILLIAM 1fIL1OT rVAANS, en 3osrr=H WOOD-COCK, twee Aankweekelingen van Mr. WALES, Leeraar
in het School der Wiskunde van Christus Hcsprtiral, ira
zynen dienst aan, zo wel om deeze jongelingen in het
leeren van de beginzelen der Zeevaarthunde behulpzaam
te zyn, ais om zich van hun te bedienen tot het aftekenen van merkwaardige Gezigten, er, het maalren van
Kaarten van goede Havens." -- Wv Thppeu deeze laat fe byzondenccid aan, om onzen Landgenooten een wenk
te geeven wat een der middelen is, waar door Li.aecland,
ter Zee zo zeer uitmunt. Pet Beroep eens Zeemans is
daar geëerd , en Kinderen van goeden Burgerhuize veemen dienst ter Zee , manken 'er dikwyls hun Fortuin,
en doen den Lande dienst.
De Reis zelve is in den eenvoudigen trant eens Dagverhaals opgefleld, , en een genoegzaam uitvoerige Inhoud der XiiI Hoofdf'cukken, in welke dezelve verdeeld
is, doet den Leezer onder 't oog vallen wat by te wagten hebbe. Die eenvoudigheid heeft ons behaagd ën de
Reis met genoegen d en leszeil. In del) loop des Werks
ontmoeten wy Verbeteringen op de Waarnecmingen die
cools niet ten vollen hadt kunnen doen, als bl 3, 46
48 en Dil, en welke voor volgende Bezoekers dcezcr Oor;
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den van nut kunnen zyn, terwyl zy de Aardrykskunde
verbeteren.
Breedvoerig en zeer leezenswaardig is de befchryving
van Portlocks Haven ; waar zy een voordeeligen Handel
dreeven. Dit Hoofdfluk wordt met deeze aanmerking beilooten : „ De onfchatbaare waarde der Pelteryen op de
4;ner ieaanfche Kust zal de Vaart op dezelve heeds aan
den gang houden; en wanneer deeze eens op een vasten
voet gebracht , en 'er een Volkplanting gevestigd wordt,
zal dezelve een zeer kostelyken en voordeeligen tak van
Koophandel uitmaaken. Ondertusfchen zou het voor de
Kegeering, of voor de Oost -I;zdifche Maatfiiappy, eene ge
zaak zyn, hier zulk em e VoIkplantmg aan te leg--ínakly.e
gen. Wegens de weinige talrykheid der Inboorelingen was
dit in de eerfile plaats zeer tnogelyk ; en daar de 1\1aatichappy verpligt is, om al de '1 hee van de Chineezen voor
gereed geld te koopen, zouden de kosten van deeze Volkplanting byin:t niet in aanmerking komen, maar voldoende
zyn om alles te betaalen, wat uit Chita gehaald wordt. —^
-Een ander voordeel, welk waarfchyniyk het gevolg zyn
zoude, is het voorneemen, welk zich een welbekend onderneemend man gevormd heeft , om, met behoorelyke
aanmoediging van 's lands wegen, over land na deeze gewesten te reizen. Waar door de Vraag, omtrent den lang
gezochten Noordwestlyken doortocht , eindelyk volledig
Zou beslist worden, en wy eenig bericht krygen van de
inwendige gefteidheid des lands, waar van wy tot hier
toe niets veeeten. Eene gebeurtenis , naar welke ieder
beminnaar van het Vaderland behoort te wenièhen; en,
Ichoon de onderneeming met alle bedenkelyke gevaaren
zou verzeld gaan, wat is 'er, dat de Britfche foutmoe
niet durft waagen!"
-dighe
De berigten van de ontmoette Eilanderen Remmen
veelal geheel in met die wy uit COOK weeten. Eéne
byzonderheid trof ons, en toonde hoe de dikwyls zo hoog
geroemde Natuurftaat eeniger Wilden niet van Onderdrukking vry is. Van de Sandwich Eilanden fpreekende,
ontmoeten wy het volgend verflag: „ Eene hoedanigheid
is 'er welke by hun boven alle andere uittleekt, en zich
onfeilbaar vertoont by allen, die maar eenige maat van
macht of gezag bezitten, of uit eenigerlianden hoofde tot
hooger slaat dan hunne Landgenooten verheven zyn.
Want trotsheid, baldaadigheid en gulzigheid zyn de kenmerkende eigenfchappen, waar door de laagere klasfe geleerd
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Ieerd wordt hen te vreezen, en met ontzag en ohderwer•
ping hunne bevelen te gehoorzaamen , hoe firydig ook
niet derzelver rust, belang of veiligheid : in zoo verre,
drat wy eens een voornaam Opperhoofd te Woaho in zyn
kanoe by het Schip zagen zitten, die zelfs niets te koop
bragt, maar het oog hieidt op een armen drommel, die
misfchien van liet andere einde des Eilands was komen
roeijen met zyn ganfche gezin , en misfchien met al zyn
hebben en houden; als een paar jonge Varkens, een wei
gemaakt Doek en eenige weinige Broodvruch--nigPfa,
ten. Zo draa deeze zyne kleine laading verkocht, en daar
voor eenige (ukjes yzer en andere kleinig heden, (doch
voor hun, inzonderheid het yzer, van onfehatbaare waar
bekomen hadt, fprong het inhaalige en wreedaartige-de,)
Opperhoofd uit de kanoe in liet water, en eischte hem ítuk
voor ftuk alles af wat by hem hadt zien ontvangen, 't
welk deeze ook terftond overgaf. Kaptein PORTLOCK
fprak 'er over niet den Koning, die hein te verftaan gaf
dat zulks volgens hunne vastgeftelde. gewoonten gewettigd
was."
Met het XI Hoofdfluk begint het byzonder berigt van
Capitein DIXON, die in Etches Haven gefcheiden was van
PORTLOCK. Dit Reisverhaal draagt het kenmerk van eene
andere hand, die ons voorkomt meer op fchryven afgeriat te weezen dan de voorgaande. Wat hier vermeld
wordt van de Noordwestkust van filmerica moeten wy
gedeeitlyk overnee.nen. „ Vóór den laatoen tocht van
Kalt. COOK naar den Stillen Oceaan, was dit gedeelte
van de Kust weinig of niet bekend. De beroemde Rus
Zeeman BEERING deedt dit land aan op 58', 283/-fi/che
N. B., en ankerde op ,9°, i8/; doch het uitgegeeven
verflag van zynen reistocht is zeer gebrekkig en onnaauwkeurig. De Spanjaarden zyn naar alle gedachten bekend
met de kust een weinig ten Zuiden van King Georges
Sound, en omftreeks Kaap Edgecombe; op welke beide
plaatzen zy, in het Jaar 1775, ten anker gelegen hebben;
maar 'er is reden om te denken , dat hunne kennis zich
ook tot die byzondere plekken bepaalt.
„ De plaatzen , welker ligging van Kapt. cooK met
zekerheid bepaald werd, waren Icing Georges ,Sound, Prins
Williams Sound en de Rivier naar hem genoemd: en de
menigte Pelteryen, welke by in deeze Baaijen vondt, gaf
ongetwyfeld de eerfie aanleiding tot het aanvangen van
uien handel in dezelve. Onze mededingeren uit de Oost -
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Indian hadden hunne kundigheden hieromtrent geW^isfeIyk uit dezelfde bron geput , en dit was in zekeren op.
zicht voor ons niet ongelukkig. Want, daar zy geen
Pelteryen op andere plaatzen, dan welke door Kapt. rooie
vermeld waren, dachten te vinden, hielden zy zich te
vrede met 't geen zy aldaar konden opdoen; terwyl wy,
gevolglyk, op andere Oorden moesten gaan zoeken, of met
ledige handen na huis keeren. Langs deezen weg vonden
Wy Koningin Charlottes Eilanden , welke onze vuurigtle
verwachtingen overtroffen, en grooter menigte opleverden,
dan inisfchien eenige andere tot hier toe bekende plaats.
„ Dat wy tot de Geographic deezer Kust veel toegebragt hebben, zal niemand ontkennen; met dit alles blyft
'er nog veel overig, en wy weeten 'er, in de daad, zoo
weinig van, dat het zelfs eenigermaate twyfelagtig is, of
wy wel eens de Vaste Kust gezien hebben. Zeker is het
dat dezelve vol Eilanden ligt ; maar toekomende Reiniers zullen moeten uitmaaken, of eenig land, daar wy digt
by geweest zyn, waarlyk het Vasteland is. Zo veel kunnen wy echter verzekeren, (en dit is voor deeze onder
dat de Pelteryhandel-nemigvahtrofnbelg)
onuitputlyk is overal, waar Ingezetenen ..yn, en deeze zyn
niet bepaald tot eenige (treek, maar overal langs de Kust
in Stammen verfpreid, welke door toe'tomfl ge Handelaaren verdient naagezocht te worden van 40 tot 61 Gr. N.
B., en van í26 tot z55 Gr. W. L."
De bygevoegde Befchryving van de Sandwich Eilandera
en der byzonderheden van de Bewoonderen zyn wel befchreeven. -- Wyd verfchillend zyn de opgaven van
het getal der Inwoonderen, en is niet wet met zekerheid te
bepaalen. „ .l(aptein KING rekent het getal bp viermaal
honderd duizend; doch, met allen eerbied voor zulk een
achtenswaardig gezag, fchynt deeze opgave echter merklyk
overdreeven, gelyk men ook uit andere dergelyke trekken, in dezelfde Reisbefchryving, kan opmaaken. Toen
Kaptein COOK voor de eerllemaal 4itoui aandeed, fchatte
Iiy het getal der Inwoonderen van dat Eiland op dertig
duizend, in de onderdelling dat 'er zestig Dorpen waren,
en ieder van dezelve vyf honderd menfchen bevatte. Deeze berekening loopt gewisfelyk te hoog. Ondertusfchen
gaat Kaptein KING nog verder, en Relt het getal der Inwoonderen op fltoui op vier en vyftig duizend, het welk
zekerlyk de helft te veel is. Indien wy derhalven zyne
overige berekeningen op gelyken voet verminderen , en
het
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het gantscb getal der Inwoonderen op tweemaal honderd
duizend Rellen, zullen wy ongetwyfeld het naaste aan de
waarheid komen."
Een bygevoegde Kaart van de koerfen, door deeze Schepen te Bader en ieder afzonderlyk, gehouden, geeft duid
aan lPt Verhaal, terwyl eenige Afbeeldingen van-lykheid
Plaatzen en Perfoonèn 't zelve opcicren.

Reis door de Departementen van Frankr yk , door een Gezel/chap

van Kunffenaars en Geleerden. Met Kaarten en Plaat en.

J'Afpeé d'un l'euple Libre est fair pour l'Univers. J. LA VAL.
Léz, Centenaire de In Libertd, zit. i. Te Parys, by Brion,
l3uisfon, 1'Esclapart, Defenne,en de Directeurs der Drukkerye
du Cercle Social, Te Gouda , 'y H. L. van Buma en Comp.,
x7115. No. I1 ea 1II.
enoeg hebben wy van den aanleg deezes Werks gezegd e
G
toen wy No. t. onzen Leezeren bekend maakten (').
Onze algenmeene aanmerking was: „ Alleen zou risen naa her
„ afleezen wel wen[èhen nog meer byzonderheden vermeld te
vinden.' -- Deeze Aanmerking herhaalen wy, met dubbel
regt, naa het afleezen van No. 2, het Departement van Seine
en Oife befchryvende. De Aanvang is niet ongeestig: „ Schoon
„ wy Parys veriaaten hebben , zo zyn echter deszelfs kon,, (ten luister en pracht, ons bygebleeven: wy bevinden ons
„ thands op het veld ; wy zoeken , wy ondervraagen de
en het is de trotsheid der Koningen die ons
„ Natuur
antwoordt, de Kasteeleg, de Tuinen, de Perken zyn de gou„ done ketenen, waar mede de Dwingelanden haar de handen
„ kluisterden. Wy hebben de onze verbrooken, en zy draagt
„ nog cie haare, overal vindt men hier de Tempels van eene
„ onkuisfciic Vrouw , of van een verwyfden Wellusteling,
„ die de aarde tot een last verftrekken en ouvrugtbaar naaken,
„ en, zo ons gezicht over den grond naar het voedzel voor
„ den armen zockc, worden wy door de beelden der Priapen
„ genoodzaakt de oogen naar beneden te haan."
In de Belchryving van dit Departement voortleezeztde, vinden wy zeer weinig dat eigenlyk ter zaake dient; veel dat 'er
bijten om loopt; en eene menigte van Vertellingen , vol fie.
keligheden , vol fpotterny , en niet kiesch. Dubbelzinnig.
heden, gelyk wy, bi. 15, 'er een ontmoeten, doen ons he
oog nederflaan, of liever afwenden, gelyk onze Reizigers op
het zien der Priapen.
Met
„

-

(*) Zie, hier boven , bl. 7,
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Met eenig meer genoegen hebben wy onze Reizigers, No. 3
doorleezende, vergezeld in het Departement van l'Oi/,e.
„ Wy veiwydercu ons," dus vangen zy aan, „ thands van
l'arys. De luister, de majefleit en pracht, in een woord,
„ het voorkomen van de grootheid deczer Stad , wier icha„ keeringen zich over den aardbodetn frhyuen te verfpreiden,
„ gelyken de fcliaduw der Piek van over de Zeeën ,
begint langzaamerhand te verminderen , en gunt ons oog
„ over ruime vlaktens, minder met paleizen en tuinen over,, laaden, rond te gaan. Het fcnynt dat de Natuur, by ieder
t tred, zich voor ons van de ryke en verfchillende bekleed,, zelen der konst meer . ontdoet; en 't geen wy verliezen in
bewondering , winnen wy in waar genot. Eindelyk
,, hebben wy de goedaartigheid , de opregtheid , eenvoudig, heid, ende openhartigheid, die beminnenswaardige bewoon.
deresfen der ftulpen ; die zagte deugden van het land , weer
„ gevonden. Thands zien wy den Landman cl zingende den
weldandigen ploeg volgen: het geluk vertoont zich aait ons
met zyn vreedzaam geland; welk een heerelyk gezicht zyn
,, nict de vrugtbaare Landsdouwen voor een gevoelig mensch
„ Hy ziet het sanweezen zyner Broederen in de vooren, als 't
ware, ia efchreeven."
De Inwoonders, de Grond, de voornaamtle Plaatzen, krygen
haar deel in de Befchryving. Dan 1c(:andelyke Historien van
de Gee: r'y kheid , en van Vorfien , worden riet vergeetcn 1
fchoon door andere afgewisfeld.
Her Paleis van Chantilly wekt de geestdrift, om tegen dit
flag van Gebouwen uit te vaargin , by den Reisbefchryver op.
Niet ongepast, en kan zulks ook elders toepasfing vii:.
den, is de opmerking: ,; Zoudt gy gelooven, dat 'er in deeze
begochelende Wandelingen een boek is, die men het Dore
„ of Ge{lucht heet. Dit Gehucht fehynt, op het eerfie voor,, komen , niet dan uit geringe hutjes te beulaan. Was het
„ uitgedacht door eenig waar Wysgeer, dan zoude het zo
kwaad niet zyn ; wanneer een Vorst , dronken van zyne
, grootheid, terwyl by in deeze tuinen wandelde, bezig was
cie zaaden van eerre nieuwe verdrukking, die in zyn hart
opkwam, te koesteren, dan kon by mogelyk, door het on„ verwagt aanfchouwen van een nederig Hutje , zich lapten
vermurwen, en dit Gehucht, hier geplaatst, kon mogelyk den
weg baanen , langs welken de knaagingen tot in de ziel van
„ eenen machtigen Vorst doordrongen; maar hier is het gansch
anders gelegen; het is eene poort te meer geopend tot de
„ ondankbaarheid; in deeze Hutjes vindt men allen toehel der
„ Weelde; de onteerde Stulp bedekt hier de vergulde hoolen
•, der Wellist, en het is alleen, om in één oogenblik de vrug„ ten van den arbeid des Volks te verflinden , dat men zien
Maar,
,, der onder het herbergzanme llrooidak verbergt.
,, vvst zeg ik ? de Grooten hebben dezelve op hunne wyze
., ver.
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„ vereierd ! konden zy dan gevoegelyk daar het eenigst cie„ raad plaatzen , dat hun dienflig was ? Dit is imu;ers de
„ Deugd , en die bezaten zy niet."
Geen wonder, dat, by de vermelding van dit Vorstlyk Paleis,
zeer afpreekt E;snenonville, de Lustplaa,s van M. G'RMD1v, de
Bewaarplaats der Asfche van RoussE:to , hier afge naald met
de gloeiendtle kleuren vn goedkeuring, en vermelding van veele
reeds bekende byzonderheden. „ Wy verlieten, zegt de Reisbe„ fchryving , Ermcnonrille nier tegenzin : 'er zyn zommige
„ plaatzen , die het lichaam 'wet verlaat maar waar de ziel
„ rogthans tegenwoordig blyft : alleen zeiden wy tegen elkan.
„ deren , by het vertrek van Ernienonville : PRUS!AS gaf een
„ Intrek aan HANNIBAL, en GIKAconN aan ROUSSuAU. GIR.^.a,, TIN 1S meer dan PRUSIASI"
In dir eigenhie Departement treffen wy de Geboorteplaats
an vat; cALVVN. Die Man ontgaat deezer Rei.zigeren opmerking niet. Wy zullen overfchryven wat zy des vermelden.
,, In dit t)epartement is de beroemde c;L.vYN gehoorel. Dus
„ heeft Non, door hein het Zeeven te 1chenken, een moord„ priem meer gevoegd by den bundel dolken, die de Papis„ ten , zederd zo veele eeuwen , in handen gehad hebben.
„ Wanneer doch zal die dag gebooren worden, dat de aarde
„ een groot Man voortbrenge ; zonder aan de dweepzielte
„ woede der Priesteren voedzel te verfhaffen? die dag
zal voorz-ker de dag der Vryheid voor de geheele Wae„ reld zyn.
„ De Priesters ! .. . Zy hebben CALVYV een Ketter ge.
„ noe:nd. En wie maakte hein tot een Ketter? Was het niet
„ het 13di t van FRANcots I, waar over by verontwaardigd
was, die de Hervorinden ten vuure doemde. Helaas in„ dien dit zo is , dan betekent het woord Keller een Eer,.
„ Iyti Man.
„ Dit Departement was insgelyl.s het Vaderland van DU•
,, tros een voornaam Man voor Onderhandelingen , hier toe
„ opgeleid door den Staatsminister FORCY, en wiens Aanmerkingen, over de Dictkunde en Schilderkund?c (*) , een der
,, beste Werken is. Fly flierf als altyd aanblyvend Secretaris
„ der Franfche Academie ; by was niet door zyn Tinaak voor
„ de Vryheid tot deeze post gekomen : want by heeft in een
uitgebreid Werk over de Franfche Monarchie willen bewy„ zen, dat CLOvis een zeer ge1i hikt Man was; en dat wy
,, de Franken ingeroepen hadden om ons te regeeres.
„ Wan•
(') Dit Werk, 't geen wy ons herinneren ï.•i onze Jeugd met veel
fmaaks eeleezeu te hebben, is in 't Nederauitscft vertaald, in drie Deelen
in. 8vo, by J. LOVERINOH in den Jaare I7ao ui+gekomsn, met zommige
Aanmerkingen vermeerderd. 't Zeiv: behoort onder die oude Boeken,
welke als uit de Mode geraakt zyn ; doch voor veie laatere over die
ltoffe niet behoeft te wyken. --- Aant van den Rer!aê:eur.
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Wanneer uien tegenwoordig de gefchiedenisfen leest, verwon r
, dert men zich over de wyze op welke zommige Menfchen
die gefchreven hebben.
„ Dit Departement kan met meerder roem zich rekenen,
„ een van cte eertte geweest te zyn, waar de geest der Vry.
„ held in de inrichtingen tot openbaar onderwys is doorgé}, drongen. De Studenten in de Philofophie droegen in het
eerste begin der Revolutie eene felling aan de Belluurde„ ren van het Departement op, waar in reeds de Rechten
„ van den Mensch verdeedigd worden : het Gpfchrift daar
„ van was : de Heere heelt Richteren verwekt, die hun uit ds
„ handen der Verrlelgers zouden redden."
,

Lyst van de Telling des Polks van Drenthe. Te Coevorden , by
J. van der Scheer, 1796. In gr. 8vo. iz H.

e Uitgeever zegt in zyn Voorbericht , dat men „ op de
„ juistheid der Tellinge ílaat kan maaken , als zynde opD
„ gemaakt uit de Lysten , die de Carfpels ter Secretarie dezer
Laudfchap , volgens Pub.'icatie van Gecommitteerde Repre„ fentanten van het Volk van Drenthe , in dato den i6 Nov.
,, 1795, hebben.. ingezonden." De Getallen worden van iedee
Carfpel afzonderlyk opgegeeven, zo van het Manlyk als Vroaw,
lyk Geílacht,
bevattende 20434. Manlyke
-- 1923& Vrouwlyke perfoonen,
Totaal 39672 Menfchen,
Het Vrouwlyk Geflacht fchynt daar wat fch;ar4 te veezen,
De Eer en Eerzucht der 1V'Ienfchen van de belagchlyke zyde be,
fchouwd , in eene boertige Verhandeling , voorgeleezen in de
Maatfihappy : Felix Meritis. Door P. G. WITSEN GEYSBEEK.
Te 4rnfleraa,n , by P. G. Geysbeek en G. Roos, 1796. !ty
gr. 8vo. 69 bl.

ene Satyrifche Redevoering, in welke de dwaasheid der men.
fchen, die veelal hun eer tellen in 't geen hun fchande is,
E
of zich door hun gedrag, van naby en op de keper befchouwd,

veeleer befpotlyk dan eerwaardig maaken , met regt, en niet
ongeestig , gegispt word. De Voorbeelden daar toe, uit
de vroegere en laatere Gefchiedenisfen gekoozen, kolven wel
ter fnede, en zyn, in de verfcheidene vakken der menfchelyke
bedryven, met oordeel aangevoerd. Wy hebben deeze Verhandeling met genoegen geleezen maar gelooven , dat het boer
zich sterker zal voorgedaan hebben by her uitfpreeken,-tige
dan het zich by de leezing laat gevoelen.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
Kerkelyke Redenvoeringen van A. IJULS110Fr, B. L. 1lƒ
& Phil. noch.; Lid van de flollandfclie Maatichappy
der Wee^cn/cïiappen, en Leemaar der Doorsgeziede Ge
vergaderende by den Toren en het Lam , te.-ment,
.d, ilierdarra. Te 11,;aflcrdam , by G. Warnars, 1796.
Tweede Tiental. In gr. 8vo. Soo bl.
-

it Tiental Redenvoeringen van wylen den Eerti;.
xui,sf-wr bevat de volgende onderwerpen: —
4ftivisfeling derDagen en 7aargetyden (GEN. VIII: vs. _2.)
De Farijèeuiv en de Tollenaar, biddende in den
Tempel (LUK. XV[II: vs. 9-14.) in twee Redenvoeringen. — Lofzang van Zacharias (LUZC. 1: vs. 6 7 - 79.)
Gezang der Engelen by de Geboorte des Heerza
(LUK. II: vs. 13 , 14.) — De Wyzen uit het Oosten
(MATTH. II: vs. 1—I2.) Si,raeon in den Tempel
(LUK. II: vs. 29.) — Ferblyden in Christus (i PETlt. I:
vs. 8, 9.) De swaare grootheid eens Christens (JAK.
I: vs. 9—I2.) Dc verlichte kennis eens Christens (2 PETR.
1: vs. i6—r.)
Het geen wy in ons Verflag van het eerfle Tiental (zie
boven , bl. I33) in 't algemeen aangemerkt hebben, nopends het uitnemend juiste, naïve en treffende , zo in de
fchikking en den Ifyl, als in het opwekkende en toepas
dit zelfde kan wederom gezegd worden van deeze-lyke—
Kerkredenen , waarin , ten dien opzigte , dezelfde
fchranderheid , ernst , hartivke eerbied en Godvreczendbeid, doorltraalen . welke alle de Schriften van den
Eerw. HULSHOFF kenfchetzen.
De ledenvoering over de Af isfeli^rg der Dagen ,en
aargetyden, de eerfte in deezen bundel , is , onzes
oordeels , een meesterhuk in Naare foort. i)e Eerw.
RZARTINET, gelyk wy in eene Aantekening gemeld vinden, heeft, met bewilliging des Schryvers, van het een en

ander uit deeze Preek , toen ter leen gehad, gebruik geLETT. 1796. No, 6,
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maakt in den Catechis;'>eus der Natuur, D. III. ene
herhaalde leezing doet ons deeze Reder;voering te fterker
behaagen , en , zo wy ons niet Le riegen , zal dit het
geval zyn by alien, die finaak hebben voor het eenvoudig fchoone, en niet ongevoelig zyn voor het wyze en
en weldaadige in de Werken des Heeren. I-,eet eerfte bekoort ons in de levendige fchilderyen , en ter bewondering van het laatfe worden wy opgewekt door gepaste
nanwyzingen , in de Leerreden verfpreid. Het geheel is
zo voortreflyk in alle deszelfs deden, dat wy byna ver
waaraan den voorkeur te geeven ter proeve.-legnzy
Wy kiezen de befchryving van den Morgenflond, en
die der Lente.
Bladz. 334. „ Met het naderen der Zonne tot de
pragtige Oosterkim, wykt allengskens de duisternis,
q, en het zienlyke wordt herfchaapen. De nugtere dage„ raad wordt reeds begroet door 't verheugde Pluimgediert, terwyl de daauw het Land naar eene Zee doet
„ gelyken. Met het opryzen van het leeven- wekkend
licht, wordt de dag herboren, het gelaat des 1lardryks
„ vernieuwd, en duizend fchitterende vonken vertoonen
„ zich op 't bepaereld Veldtapyt. De Zon is (volgens
„ den XIX rs 6, 7) als eene Brdidegom uitgaande, enz.
By het opkomen der Zonne verfchuilen zich de Wilde
Dieren, en , by de ontwaakende fchepzelen , herfielt
zich nu cie bewustheid van hunnen wezenlyken toe„ fland. De Landbewooners zyn reeds werkzaam; rook
„ ítygt uit hunne daken, en de ruime ftaldeuren worden
ontfloten, terwyl de Stedelingen nog rusten in de ar„ men van den Paap ; doch eerlang begint liet gewemel
hunner bezigheden, benevens het gedruisch der item„ men en werktuigen."
Bladz, 344. enz. „ Wy treeden in de Lente, wanneer
,, de Zon ons zo veel nadert, dat de dagen langer wor.
„ den dan de nachten. Dan valt het licht wederom op
„ plaatzen, welke de Zon dus lange moesten derven, en
't Lugtgewest wordt allengskens doortrokken met eene
„ verkwikkende warmte. be Hinter, zegt Salomon
(HOOGL. II: VS. TI, i n.) is voorby, de Plasregcr,, enz.
„ Men ziet de verryzenis der Natuur , en merkt daag„ lykfche vorderingen in haare fchoonheid. Het zaaizel,
geweekt in den fchoot der vogtige Aarde, in bewee„ ging gebrast door warmte, fchiet de zaadfprank naar
„ beneden, om te wortelen , en dringt een ander uit„ fpruit-
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„ fpruitzel opwaarts, 't welk zynen fpits door den grond
„ boort, en zich omzigtig bloots}elt aan de verzagte
lugt. De bruine knoppen zwellen; zy werpen de
„ f . hede af , ze baroen open, en men befchouwt een
„ helder groen fchynzel in het doorzigtig geboomte.
„ Bloeiknoppen ontvouwen zich in witte of veelkleurige bladeren, en maaken den Boomgaard tot een Bloem.
tuin. Bloemen, welke gemaakt zyn om een zaad te
„ omzwagtelen, welker maakzel zulke diepten bevat van
onnafpeurlyke Wysheid ,
verlustigen ons, door
luister van koieur, behaaglykheid van geur en fchoor„ beid van gedaante , ---- als eene toegift van de goed„ beid des weldaadigen Scheppers. Duizenden van ge„ korvene dieren worden geboren, wien de uitbottende
„ bladeren tot voedzel moeten dienen , geduurende hun
kortf'condig en gedaantewisfelend leven. Het gezang
„ der Vogelen roept ons tot het verheerlyken van den
„ alzegenenden Opperheer. Hoe zyn ze, door God on„ derweezen , bezig in het toebereiden van bekwaame
Nesten, in het uitbroeden en opkweeken hunner jon
gen! Men ziet het onbedreven gefiacht , onder het
geleide der ouderen, fchroomagtig verfchynen in de on„ bekende Waereld, om Iucht en aarde te bevolken. De
„ losgelatene Runderen fnuiven den geurigen waasfem in,
„ en dartelen in blyden overmoed. Het hart des
„ menfchen wordt verheugd, door de eer(Ie zoele dagen,
„ die Lust, Moed en Werkzaamheid inboezemen. Ar„ beidzaame handen reinigen de vertrekken en meubilen,
„ befineuld door fiof,, rook en uitwaasfëmingen ; of ze
„ herffellen het vervallene. De verkleumde ouderdom
„ treedt uit, om de koesterende ftraalen optevangen , ziet
„ naar kenftreepen, die de hoogte der Zonne aanwyzen,
„ vergeet de zatheid des levens, en wenscht nog een toe„ voegzel althans van eenige maanden. Verzwakten vin„ den hunne bezwaarnisièn gelenigd, en ontfangen nieuwe kragten. Opmerkzaam e béfchouwers verlustigen
„ zich in de bloeiende Natuur, niet slechts als bekoor„ lyk in zich zelve, maar ook als ryk in beloften, waar
„ door de vooruitziende verbeelding de geneugten kan
„ verdubbelen. Zy,, wier gemoed in vrede is, gevoelen
„ in de ftilte Bene drukte van g@waat'wordingen , die
„ hen overtuigen, dat de Maaker der Natuur goedgun„ tig lust heeft in de fchuldelooze vermaaken zyner re„ delyke Schepzelen."
(`
Uit
„
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Uit deeze befchryvingen van den Morgenhond en der
Lente , mag de Leezer befluiten tot het fchoone der
schilderyen , zo van den Middag, den -ivond , en den
Nacht, als van den Zomer, Herfst en 11 inter.
De aart, en het oogmerk, der Gelykenis van den Farifeir
en Tollenaar eischt niet, dat wy, met fommigen, den Farifeër voor een huichelaar of booswigt houden , en hem
(gelyk HULSHOFF aanmerkt) zwart , rondsom zwart ,
maaken. Hy wordt voorgetteld als een Man, die wezen
meende Rechtvaardig te zyn, en als zodanig ook by-l^yk
de menigte geëerbiedigd werdt. Het onderhouden van
fommige Geboden der Wet, ja meer te doen in fommige
opzigten dan gevorderd wierd , dit maakte hem hei
eigene, en achtbaar in de oogen des Volks. ---lignzye
By God kon dit echter niet beftaan. Zeer ongepast en
te veroordeelen was het byzonder, daarop in den Gebede
te roemen. — Menfchen, die anders in 't algemeen,
om hunnen fland en knevelaryen , niet geagt , en, als
onagtzaamen in het Godsdienflige , door de Farifeërs ,
veroordeeld werden deezen , hoe vreemd het den
Toehoorderen van Jefus mogt fchynen , konden aange,iaaoher zyn voor God, dan zy, wier aanzien by de
Schaare zo fterk gevestigd was. De Tollenaar , die,
met waar berouw, zyne zonden erkende, en om vergeving fineekte , die dus, in zyne Godsvereering , de
kenmerken toonde van een hart , recht gefchikt voor de
waare- hulde ging daarom meer gerechtvaardigd
(laar huis, dan de Farifeër , die zich voor God ver
te zyn van de grofste zonden (waar toe-heugdvry
hy in zynen (tand juist geene byzondere Verzoekingen had) die op zyne Wettifche Rechtvaardigheid
zich beriep, en, 't geen bovendien geheel verkeerd is in
het Gebed, dezelve , door de optelling zyner deugden,
aan den dag legde. Zyn gebrek was, derhalven ,
dat hy die Wettifche Rechtvaardigheid, of het uitwendig
Godsdienifige, genoegzaam rekende , en, in het Gebed ,
zyne te kort fehietingen in zedelyke deugd niet nederig erkende om geen Vergiffenis om geen
om geen voortduurenden Zegen,
(Tnderteuning
fineekte. -- Dit is het gewoone gevoelen.
HULSHOFF is , in de Redenvoering over dit onder
uitdrukkingen , en fielt den Fa--werp,vyftkinz
ri,ër in een zo guniiig licht, dat hy, uitgenomen zyn
Roagmoed , als een alleruitmunteudst mensch voorkomt
wyl
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— wyl ook het oordeel vat,. Jefus niet doelt op ieders
inborst, op ieders charakter en levenswyze in 't geheel
genomen
maar op de byzondere daad, voorgedraagen in de Gelykenis. --- Hy vastte meer dan nodig
was
doch uit matigheid
en om, wegens gicrigheid , geen bezwaar in 't geweten te hebben, gaf
lay Tienden van alle zyne Goederen ; (bI. 283.) doch
dit verklaaren Wy eenvoudig uit zyne Godsdien/ligheid naar de Wet, die by I- em met het hart weinig
gemeens fchynt gehad te hebben.
Ook felt xursxoFF het oordeel van den Farifeër over den Tollenaar
geheel vry van liefdeloosheid en ligwaardigheid
't welk ook niet • anders, dan uit ztine Godsdienftige beginzels,. naar ons inzien, kan verklaard , doch tevens
ook nimmer goedgekeurd, worden. Wy leezen : dat
de Tollenaar ;neer gerechtvaardigd naar huis ging.
HULSHOFF zegt, geheel gerechtvaardigd. Maar welke
grond is 'er, en welke noodzaaklykheid, om hier den
Comparatives te verbannen? — „ Hoe vreemd het
u fchyne , (dit wilde Jefus zeggen) deeze in het oog
veragte man was door zyne ootmoed, enz. Gode welbehaaglyker dan die hooghartige Farifeer."
Het
oogmerk der Gelykenis pleit dus evenmin voor de titlegging van HULSHOFF dan de aangevoerde plaatzen. (Gen,.
Tharnar was rechtvaardiger dan
XXXVIII: 16.)
uda. --- Juda was meer te befchuldigen
maar
werdt Thamar daar door geheel veygefprooken? Men
leeze flechts de Gebeurtenis. Dus was ook David
(i Sam. XXIV: i8.) rechtvaardiger dan Saul. — Saul
wilde zeggen, „ Gy zyt beter man dan ik Uw
„ charakter is edeler dan het myne -- dit hebt gy
„ byzonder getoond, na gy , in de gelegenheid geweest
„ zynde van my te dooden , myn leven gefpaard hebt."
Ook (temt het doorgaand gebruik van den Comparativus in de Heilige Schrift niet overeen met de opvatting van HULSHOFF.
Dat de Oudvaders en de Oprechten in Israël, door
veelvuldige Toezeggingen der Prophetie, en merkwaardige Aanduidzelen in de plegtigheden zelve , op een genoegzaam Heelmiddel hoopten , 't welk 11en geheel van
fchuld ontheffen, en tot voorwerpen zou maaken van
Gods eeuwige Goedgunftigheid — dat door de Farifeeuwen, naa den wederkeer uit Babel, dit oud rcgtzinnig Geloof uitgerooid werdt , en, ingevolge daar van ,
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de gedachten zich in 't algemeen zedert dien tyd vestig
tydlyken zegen, en uiterlyke voordeelen in den Mes -denop
dit zal niet zo gereedlyk door allen worden-fias
aangenomen, als het 11e/lig wordt voorgedraagen door
HULSHOFF , in de Inleiding voor de Redenvoering over
den Lofzang van Zacharias.
Wy kunnen hier in geen onderzoek treden in hoe vert'
de oudjie Voorspellingen zelve aanleiding geven tot de
verwachting van algemeene tydlyke Zegeningen ; terwyl het, onzes agtens, geen betoog behoeft, dat de begrippen nopends den Meslias, ten tyde van Christus Geboorte ,. zeer zinlyk en aardsch waren, ook by de Eer
uit Israël ;
de uitboezemingen van-wardigflen
Maria by Elizabeth, van Zacharias, van Simeon, firekken daarvan ter proeve. Doch, gelyk wy, in het geheele
werk der Openbaaringe, eene trapswyze ontwikkeling en
gelyk dit de prediking van
opklimming bemerken
fohannes Glen Dooper, van Christus, en van zyne 4postctelen, naa den Pin.xterdag, bevestigt
gelyk de begrippen van de vertrouwdlte leerlingen des Zaligmaakers
allengskens opgehelderd , en , naa het ontvangen van
den Heiligen Geest , geheel gezuiverd werden
zo zien wy ook onderscheiden trappen van verlichting
in de uitboezemingen van de Godvreezenden in Israël ,
ten tyde van Christus Geboorte.
Het geheele plan
der Geestlyke Verlossing werdt niet op eenmaal ontdekt,
veele voorbereidingen gingen 'er vooraf, en God vond
goed, gelyk wy door de uitkomst veeeten, door den
Heiligen Geest niet meer te openbaaren , dan nodig
was voor de byzondere tyden, en met derzelver behoef=
ten ini}emde.
Om deeze redenen kunnen wy niet berusten in de Ver
Lofzang van Zacharias, door HULSUOFF-klaringvde
ge ,even ; dezelve wordt geheel vergeestelykt, en de uitlegmg is doorspekt met plaatzen uit de brieven der
Apostelen, welke, als gevloeid uit de pen van Mannen,
die toen geheel andere inzigten hadden in het plan der
Geestlyke Verlostang, als aan Zacharias kunnen toegekend worden , riet rechtllrceks niet de uitdrukkingen van Zacharias mogen verwisfeld , of daarop toepaslyk gemaakt , worden. Wy , Christenen , die
nu de Leer en Lotgevallen van Jefus in eens kunnen
overzien, wy kunnen, voor ons, foortgelyke gezegden,
als in den Lofzang van Zacharias voorkomen, bezigen ,
om

1WWDENV0ERINGEPL

X31

om onze meer opgeklaarde denkbeelden, wegens het oog
Christus komst, uittedrukken doch cen-merkvan
Uitleger kan dus niet handelen. Niets immers is beken
dan dat de gezonde Uitlegkunde vordert, niets an--der,
ders optegeeven of voortedragen, dan 't geen men ver
kan , door Zacharias by dig woorden ge.-onderftil
dacht te zyn.
Dit geichiedt onzes oordeels niet , wanneer men den
Lofzang van Zacharias geheel vergeestelykt, daar wy
grof mistasten , indien wy veronderf}ellen, dat by toen
reeds geheel zuiver Euangelisch, door den Heiligen Geest;
gedacht hebbe. Wy ontkennen niet, dat de taal, in de
uitboezemingen der Godvreezenden voorkomende, krach
tig is ; ook ontmoeten wy, in hunne redenen, hier en
daar verfpreide ffraalen , die algemeener en hooger uit
duiden; het licht is, ten doezen-zigtenfchya
opzigte, niet even zwak in de onderfcheide loffpraaken van
Maria , Zacharias en Simeon doch de uitdrukkingen
zyn toch niet Euangelisch, maar in den ,7oodfchen geest,
en meestal voorgefleld met de eigen woorden der Oude
Profeete,n die zo flerk waren in hunne Zinnebeelden
wegens tydlyken Zegen, en aard/olie Verlosfing der ,7ooden door den Mesfias te wege te brengen. Ten aanziène van den Lofzang van Zacharias, vereenigen wy
ons met het gevoelen van den oordeelkundigen HESZ (*).
— „ Groote gedachten, verre uitzichten, zyn in het
„ Profetisch. Danklied van Zacharias: doch alles, wat hy
„ zegt , en zo als hy het zegt , heeft zyne betrekking
„ nog geheel op de Israëlitifche gefteldheid , hoope , en
„ behoeften. En in . de daad, deeze Staatkundige en Ze„ delyke geti:eldheid des Lands bepaalde, als het ware,
„ den geheelen Godsdienfligen gezigtskring van deeze
„ Menfchen zo eng , dat zy zich den Mesfias alleen in
„ zyne betrekking op hunne Natie, waarvan zy meerder of
„ minder juiste denkbeelden hadden, voorftellen konden,
„ Hiervandaan vinden wy weI, in het Lied van Zacharias,
„ het denkbeeld van het Koningryk des Mesfias, ze ge„ zuiverd en verheven , als zich ooit een Israëliet dat
„ vormen kunde, maar daarom op verr' na nog niet zo,
„ volkomen , zo tot liet geheele mnenschlyke ge/lacht, en tot
tyd en Eeuwigheid uitgeftrekt , als het E(tangelie het„ zelve heeft voorgefteld."
Met
(*) Leven van Jefus, i D. bl. 36.
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Met byzonder genoegen hebben wy de Leerreden, over
de Wyzen uit het Oosten , geleezen. Dezelve is niet alleen onderhoudend opgefteld, maar bevat ook, onzes agzens, juiste uitlegkundige aanrherkingen. — HULSHOFF
verklaart zich tegen het gemeen gevoelen, dat, namelyk,
liet bezoek zou gefchied zyn kort naa de Geboorte (op
den egden dag), en wel in de Stad Bethlehem; voerende
onder anderen hier tegen deeze redenen aan : „ J )zef
„ en Maria waren nog niet verrykt door Gefchenken ,
s, toen zy (op den 4oflen dag naa de Geboorte) offer„ den in den Tempel, want zy bragten het offer der
geringe lieden. In het 2211e vers van dit Hoofdí}.
wordt gezegd, dat Jozef, uit Egypten wedergekeerd,
,, vreesde in Judea te komen zodat hy zich toen„ maals niet naa den Tempel heeft begeven. — Herodes is overleden, vóór de Wederkomst uit Egypten.
„ Maar 't is. bekend uit den Gefchiedfchryver Jofefus ,
dat Herodes in de iaatfte maanden vóór zyn dood niet
„ te Jerufàlem geweest is ; deerlyk krank liggende te
„ Jericho, alwaar hy ook is geftorven. Gevolglyk
„ is de Wederkomst uit Egypten veel laater voorgeval„ len , dan de Voordelling in den Tempel op den 4ofleri
dag." (bladz. 491-.) HCmSHOFF volgt daarom deeze
„ De Wyzen waren reeds op weg na
onderstelling :
toen verfcheen onverwacht wederons
Bethlehem
„ het Teken aan den Hemel, 't welk hen heeft voort
geleid geduurende eenige agtervolgende nachten , en-„
alzo overgebragt te Nazareth, alwaar zy het Kindje
„ met de Moeder veilig hebben gevonden , omtrend an„ derhalf of twee jaaren naa de Geboorte te Bethlehem."
(bladz. 495.)
Het geen wy zo even in 't algemeen aanmerkten over
oezemingen der Godvreezenden in Israël, door den
ede uitb
f1. Geest daar toe aangedreven, kunnen wy ook gedeelt9yk toepasfen op de Profetifche woorden van den eer
waardigen Simeon, (het onderwerp der zeventiende Re•
tienvoering). VVy ontmoeten, wel is waar, hier meer dan
by Zacharias, en Zien hier reeds fpooren der opklim
welke wy fpralren ; maar vinden toch geene-ming,va
vryheid, om het kenmerkende der Joodfche begrippen
van dien tyd geheel uittefi uiten, of daar , voor zuiver
Euangelifche denkbeelden in de plaats te ftellen: , Voorts
pryst zich deeze Redenvoering byzonder aan door het
nadruklyk toepaslyk gedeelte
--
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vindt men,
In de Leerreden over JAK. 1: vs. 9- 12.
onzes oordeels, de waare uitlegging der woorden: De
,Broeder, die nedrig is , roerne to zyne hoogheid, en de
ltyke in zyne vernedering. Naa de opgave van een en
ander gevoelen, ilelt HULSHOFF den zin en de mening dus
voor: „ Gelyk de arme" (verarmde, verdrukte) „ Chris„ ten roeroen kan in zyne hoogheid, alzo mag de niet„ Christen, alzo mag de mensch, die alleenlyk Ryk is,
;, zonder meer, — hy mag waarlyk wel verflagen
,, ftaan en treuren over zyne vernedering, over zynen
laagen toehand. -- Als by deezen regt in- en over„ ziet --- moet hy zekerlyk weemoedig worden." HUGO DE GROOT gaf hier toe eenti wenk. Zonder deeze
invulling van het tegengel elde, zyn verfcheidene plaatzen des 0. en N. Verbonds duister -- de volgende voorbeelden worden ten dien einde bygebragt, I KOR. V: 2.
d TIM. IV: 3. I KOR. XIV: 34. I TIM. 11: I2. PS.
LXXXIV: II. sPREuií. XIX: I. XXVIII: I6. I KOR.
VII: 19. I: 25.
Terwyl wy met verlangen de Uitgave van een volgend Tiental te gemoet zien, zeggen wy ten hotte : veel,
zeer veel, Iligtends hebben wy over 't geheel gevonden
in dit Tiental Redenvoeringen. Geen oogenblik staan
wy in twyffel om ieder derzelve aan allen ter leezing en
herleezing aantepryzen , terwyl wy niet fchroomen te
verzekeren , dat Godvreezenden , die een goed verftand
met een liefderyk hart vereenigen, naa de ernflige leezing
de gedachtnis zullen zegenen van den allezints agtiiagwaardigen HULSHOFF. Uit dc voorige en uit deeze
Recenfie , merkt de Leezer, dat wy in alles niet
inflemmen met de begrippen van den Schryver. Maar
zouden wy daarom het goede, zo ryklyk ook voor ons
ver1preid , verachten? dat zy verre. Zyn de uitdrukkingen hier en daar, naar ons inzien, wat fterk en beflisfend, -- over 't geheel straalt 'er in deeze Redenvoeringen
de geest van ernilige welmenendheid door, welken wy
iniet kunnen nalaaten in eenen ieder te eerbiedigen, hoe
zeer hy dan ook in fommige opzigten van ons verfchille.
Dat dan allen, in wiens binnenfile liefde voor Waarheid
en Godvrucht haaren zetel vestigt dat allen, die
liet licht des Euangeliums hoogfchatten, en waarlyk poogen te vorderen in Heiligmaakmge dat allen, welk'
Bene Gezindte onder de Christenen zy dan toegedaan zyn
teeze en de voorheen beoordeelde Redenvoeringen van
Q5
deft
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het
den Eerw. HULSHOFF met verfland beproeven
goede, daarin zo overvloedig voorhanden, bewaaren, en
op hunnen levenswandel trouwhartig toepasfen.
Lazrarus, in vier Befpiegelingen. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz., 179.. In gr. 8vo. _o., bl.

l voor lang heeft de Burger- Boekhandelaar
als Schryver , een naam gemaakt. Onlangs eerie
A
Lyst inziende van Werken, in zynen Boekwinkel voor
LOOSJES,

stonden wy verfteld over de menigte onder de--hande,
zelve, van welke hy zelve de maaker is. Van tyd tot
tyd hebben wy eenige dier Schriften aangekondigd, en
ons oordeel daar over geveld. Dikmaals, j a meestal ,
helde dit tot eene gunftige zyde over. Al wie ten nutte
van het algemeen de pen voert, en in zyn oogmerk niet
geheel ongelukkig flaagt, verdient aanmoediging. Feilen
mogen hens onder 't oog gebragt , doch deeze nooit met
gal gefchreeven worden. Wat het tegenwoordig Gefchrift
aangaat , wy ontveinzen niet , dat wy hetzelve , over
't geheel genomen , met genoegen hebben doorleezen.
LOOSJES vertoont ook hier blyk van zyne hoofdvereischte in eenen Dichter, als hoedanig hy, meermaa
lof is ten voorfchyn getreeden ; verbeeldings--len,mt
kragt en het vermogen om over zyne Tafereelen een hel
licht te verfpreiden; terwyl hy, in den prozaifchen-der
ftyl fchryvende, zich tevens oordeelkundig in agt neemt,
om door geene kwalyk geplaatfte Dichterlyke fieraaden
de deftigheid en agtbaarheid van dien ftyl te ontfieren.
De kranke — de ftervende de geftorvene
de opgewekte Lazarus -- deeze zyn de vier oogftanden, uit welke Lazarus wordt befchouwd.
Van eene avondwandeling in den hof, met zyne Zusters, na zyne wooning wederkeerende , wordt hem, door
het Zoontje van zynen Gaardenier, een fraaie roos aan geboden. Met zyne gewoone minzaamheid ontvangt hy
dit gefchenk, bewondert de fchoonheid der bloem; doch,
niet te vreden met het gezicht, „ laat hy zynen reuk tot
„ driewerf in de balzemachtige geuren baaden , daar hij
„ neus en mond, driewerf, tot het hart der bloem , in die
„ wellustige uitwaasfemingen , indompelt." Doch naauwlyks hadt Lazarus dien lieflyken damp ter neuze ingedronken, of by gevoelt zich ongefteld ; de ongefteldheid verwan-
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wandelt fpoedig in eene ylende koorts, en deeze #naakt,
reeds 's anderendaags, een einde aan zyn leven. In dit too.
neel meenen wy iet overdreevens te hebben opgemerkt, en
den overgang van gezondheid tot ziekte en dood wat al
te fpoedig voorgedraagen, om met het gewoon beloop der
dingon zamen te Remmen. Aan het plan des Schryvers
wordt hier de waarfchynlykheid opgeofferd. Daarenboven koomt het ons voor , dat de aandoenlykheid van
Martha , geduurende haars broeders ziekte en dood ,
eenïgzins in het overdreevene valt. LoosjEs wilde haar met
Maria doen contra.^teeren; en dit doet ook het Eqangelisch verhaal. Maar ten dien oogmerke was 'er geene
noodzaaklykheid, om de houding en het gedrag der eene
by dat der andere zo tterk te doen affteekep. Misfchie:i
zelf wordt Maria , beftaanbaar met de Godsdienitige
kundigheden , welke de waarheid gebiedt haar toe te
ichryven, in een te voordeelig licht geplaatst.
Ziet hier, intusfchen, eene en andere proeve van den
fryl. Lazarus , aan zynen Geneesmeester Thaddeus gevraagd hebbende , hoe veele uuren leevens hem nog
overichooten, en daarop de toezeggipg ontvangen van
ilegts weinige uuren : ,, nog zo lang,' herneemt de ftervende , „ dat verheugt my dan fchieten my nog
„ eenige oogenblikken ten mintien over, om aan jEUo„ VAH toe te wyen, eer ik frer£ My dunkt (gaat by
„ voort), de zon is zo heerlyk opgegaan -- de fris„ fche morgenlugt zou my verkwikken ei zet een
der vengtieren open, Joanna! dan kan ik de fchep„ ping Gods nog eens in volle ruimte aanfchouwen. Jo„ anna volgt het bevel van haaren Meester , die dus
„ voortgaat: Lieve Zusters ! vriend Thaddeus ! ei ver„ wydert u voor eenige oogenblikken. Nog een korte
„ p oos wensch ik alleen te zyn — maar eer gy gaat ,
„ Maria, beur my een weinig op , dan kan ik beter
„ myne oogeu nog eens over deeze ftreeken lasten wei„ den. Maria voldoet aan zyn verlangen, en allen ver„ wyderen zich in het naaste vertrek.
„ Nu Ilaat Lazarus het oog op de velden van Betha„ nië , en, met moeite de bleeke handen tot .elkander
„ brengende, klemt by die onder deeze verzuchtingen
„ te zaatnen : Jehovah God van Abraham , Izaak
en Jacob! ontvang van myne ftervende lippen myne
„ lof- en dankzeggingen, Altyd waart gy my goed -----

„ en
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„ en zelfs in dit oogenblik zyt gy my goed. Tot aan
„ den rand des graf, laat gy my een onbedwelmd ver
om in de wonderen der Schepping uwe-„ïtand.
„ kragt, uwe wysheid en liefde, op te merken. U,
d Jehovah! verheerlyk ik van geheeler harte die
„ my zelfs den ingang in het graf zo helder maakt.
,, Wie , wat ben ik , o Heere ! dat gy u zo over my
„ ontfermt. Alle myne misdaaden , alle myne ftruike„ lingen , zweeven voor myn gezigt, en zulk een zondi„ gen aardworm beweldaadigt gy tot aan den eindpaal
„ van zyn leeven. Delg uit, 6 ontfermende God ! delg
„ uit myne zwakheden, zelfs de zonden, die ik uit los„ beid of boosheid mag bedreeven hebben. Laaten die
„ my niet uitfluiten uit dat verblyf der geftorvenen ,
„ waar Abraham , Izaak en Jacob, aan het hoofd der
„ waare geloovigen van alle eeuwen, de byzondere uitvloei„ zels van uwe goedheid ondervonden. Schoon ik niet
„ verdiene in de schaduw dier heilige mannen te ftaan,
„ altyd heb ik met een warm hart uwe wetten aangekleefd, en vooral, naadat uw laats}e Afgezant, de
„ groote profeet Jefus , uwe liefdewet my nader heeft
leeren kennen. Nog eene bede, ó Jehovah! dien
„ Jefus my als mynen Vader- heeft leeren kennen, nog
„ eene bede van -uw ftervend kind. Geef, kan het met
uwen wil beftaan , geef dan dat myn leven nog zo
lang gerekt worde, tot dat Jeftis , die vriend myner
„ ziele, hier gekomen is, en dat hy my de oogen lui„ ke ... maar niet myne , maar uwe wil gefchiede, o
Jehovah! Zo fpreekende, zinkt hy in een verdoovenden
ílaap "
Vol van hevige ontroering koomt nu Martha ter kamer
invliegen, zich bitter beklaagende dat haar Broeder fterft,
zonder haar het laatst vaarwel gezegd te hebben. Maria, hoewel insgelyks diep bedroefd, vermaant haare Zus
bedaardheid. Intusfchen ontwaakt Lazarus uit.-tero
zyne bezwyming, en zegt: „ waar ben ik? 'er zweeven
„ wolken voor myn gezigt ... heldere wolken! — Ben
ik nog op aarde, of bevind ik my reeds in de woon„ plaats der Vaderen? Ik ben nog op aarde, het logge
„ lichaam houdt my nog daaraan vast. Ik hoor myne
„ Zuster Martha nog fnikken van droefheid en, zo
„ ik my niet bedrieg, hoor ik Maria zuchten. — Jaa !
1aal daar verdwynen de wolken . .. ik zie, ik zie u,
,, my„
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„ myoe Zusters. Schreit niet, fchreit niet . .. zoekt door
gebeden noch jammerklagten myne vlotte ziel te rug
„ te houden. De tent des lichaams wordt verwoest, en
„ ik reikhals na de verlosfing uit mynen kerker. Wei„ nige .00genblikken geleden , en ik was reeds opge„ klommen tot den ingang der zalige gewesten , waar
geene traanen, dan die van liefde ein vreugde, bekend
„ zyn." Naa een weinig tusfchenpoozens, doet Lazarus
een verhaal, wat hy, geduurende zyne bezwyming, hadt
gezien en ondervonden. „ Ik was daar ftraks (dus fprak
„ hy) als buiten my zelven, door den aangenaamen
„ droom, waarmede my een Engel Gods verkwikt hadt.
„ De duisternis van den nacht bedekte my — jaa geen
„ ftraaltje licht drong door de opeengepakte donkerheid
„ heenen. 't Was de donkerheid des grafs, die my om„ ving. Myn geest was geheel kalmte en rust een
„ ftilte , grooter dan die van den nacht de ftilte
des grafs, heerschte rondom my. In het midden dier
„ duisternis, in het midden dier ftilte, omringde my eensflags een licht, helder als de zon, maar tegen welks
„ glans ik kon opzien. In het midden van dien glans
„ daalde met een zagt geruisch, dat in aangenaamheid
„ de lieflykíte muziek, die ik ooit op aarde hoorde,
„ verre overtrof, een hemelsch Wezen tot my neder.
„ Alle de voortreflykheden van het menschlyk gelaat
„ en geftalte vereenigden zich in hem, en volkomenhe„ den boven het menschlyke , die geen menfchentong
„ kan uitfpreeken , aanfchouwde ik in dien bode des
„ Heils. 't Was of hy myne handen aanvatte, maar de
„ drukking was zo zagt als de aanraaking van een wes„ tenwindje in den lenten avond. Met de vriendlykheid
„ van eenen Broeder , met de gulhartigheid van eenen
„ ouden bekenden vriend , fcheen by my te omhelzen.
;, Ik voer met hem op langs een weg van zuiver licht,
„ en zweefde met hem langs nooit geziene paden. Naa
lang zweevens, zeide myn reisgenoot : daar gindsch,
„ daar gindsch woonen de vrienden Gods hoort gy
„ hunne juichtemmen niet. En hier klonk het Heilig,
,, Heilig, driemaal Heilig! my in het gehoor. Een heer„ lykheid, waardoor myne oogen fchemerden , ltraalde
„ van die woonsleden. Myn Bezigt gewende allengs aan
„ die heerlykheid en ik zag gelukkige hemelbur?
„ gers van aangezigt tot aangezigt. Ik zag myne dierbasre Anna" (deeze wag Lazarus's overledene huisvrouw)
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vrouw). „ Zy fcheen my te herkennen. Myn gids ge„ leidde my al nader en nader. Anna ylde my tegen,
met een gelaat, waarvan de vreugde en liefde afflraal„ den... Myn Lazarus, riep zy en op dat oo„ genblik week myne bedwelming — myn geest keerde
„ te rug in. zyne oude woonflede, en ik bevind my nog
„ in uw midden . .. 6 hoe aangenaam is my die voor„ fmaak geweest. Nooit had ik' gedacht, dat ik in het
„ verblyf der fterflyken zou te rug gekeerd zyn."
.Lykrede op JAN PETERSEN MICHELL, uitgefproken den
r7den van Wintermaand 1795, te AmJlerdam , in de
Maatfchappy Felix Meritis , door GERRIT SCHUTTE.
Te Ymflerdam, by J. A. Crajenfchot en J. ten Brink,
Gerritsz., 1796. In gr. avo. 46 bl.
r. MICHELL, hoewel 's Mans Geneeswyze geen "a1.
gemeenen byval ontmoette , hadt eene uitgehreide
praktyk. De lof van meer dan gemeene bedreeverheid
in alle de takken der Geneeskunde kon hem niet betwist
worden. Van de Maatfahappy Felix Meritis was hy een
verdienftelyk lid. Reden genoeg, dat de naagedagtenis
des overledenen, met het uitfpreeken eener plegtige Lykrede, wierdt gevierd. Dr. SCHUTTE, de gemeenzaame
Vriend des Overledenen, nam die taak op zich, en vol
dezelve op eene wyze, die hem zelven en wylen-voerd
zynen Vriend tot eere verftrekte; fchetzende, in een
manlvken en deftigen flyl , zonder opgefmuktheid of
nietsbeduidende fieraaden, MICHELL'S verdienflen, in onderfcheidene byzonderheden, als Mensch, en vooral van
de zyde zyner verfiandlyke begaafdheden , inzonderheid
van zyne bedreevenheid en verre gevorderde kundigheden
in de Weetenfchap, aan welke hy zich hadt toegewwyd.
De onderfcheidene Schriften, door hem in 't licht ge
worden , in den loop der Redevoeringe , ter-gevn,
'pops, en in Benige bygevoegde Aanteekeningen nader,
aangewezen.
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Natuur. en Zedekundige Be/chouwing der darde en van
haure Bewroonderen. Gevolgd naar 't Hoogduitsch vara
J. F. ZÓLLNER en J. S. LANGE. VIIIfie Deel. Te Campen, by J. A. de Chalmot, en te 4mflerdam, by M. de
Bruyn. In gr. 8vo. 392 bl.
choon wy tegen fnipperingen zvn , die een Werk
ontluisteren , en , onder een fchyn van duidelykS
heid , niet zelden duisternis baaren , behaagen ons voe-

gelyke Afdeelingen; en oordeelen wy dezelve een nood
bovenal in een Werk van dien-wendigvrscht,
aart en inrigting, als de voor ons liggende Natuur- en
Zedekundige Be/chouwing, van welker voorgaande zeven
Deden wy altoos met goedkeuring en lof' gewaagden.
Wel hadden wy, daarom, verlangd, de Eerie Afdeeling
van dit Deel, ten Opfchrift voerende, Schets eener a lge
meene Gefchiedenis der Menschlyke Maatfchappyen, in
voegelyke Afdeelingen, voor welke dezelve zo zeer gefchikt was, onderfcheiden gezien te hebben. In de daad,
Bene onafgebrooke Verhandeling van 24 bl. is niet wel
gefchikt voor de zodanigen, voor welken, naar der Schryveren meermaals herhaalde betuigingen , dit belangryk
Werk voornaamlyk bettemd is.
Dit dunkt ons , derhalven , een gebrek in dit by aan
ons aangepreezen Werk. Alle Leezers-houdenir
verlangen voegelyke rustplaatzen , voor veelen zyn ze
volftrekt noodzaaklyk; en doet het ons vreemd , dat de
kundige ons onbekende Vertaaler deeze ongefchiktheid
niet opgemerkt, en onder de hand met Benige kleine
Aanvullingen verbeterd, hebbe.
Zulks neemt niet weg, dat deeze Schets fchoon zy, dat
dezelve lof verdiene ; doch dezelve zou, onzes agtens,
fchooner weezen, en meer Tofs verdienen, wanneer die onverpoosde Voordragt voegelyke Tusfchenpoozen bek >men
3ladt. De onderfcheide Standen van Vordering der Maatfchappyen gaven hier toe de voegelykfte aanleiding. — De
ontleedmg van het Stuk is voor ons bef}ek te lang; het
maakt een fchoon en fraai geheel, door ons met algemeen genoegen geleezen, fchoon hier en daar van der
Schryveren begrippen verfchillende ; met welke ook de
Vertaaler niet altoos infiemt, blykens eene hier en daar
geplaatfie Aantekening ; welke wy vermoeden dat menigvuidiger en fterker gekleurd zouden geweest zyn,
in-
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indien dezelve niet beftemd geweest waren voor eelt
Boek, in den Jaare 1793 in 't licht gegeeven.
By voorbeeld, wanneer de Schryvers des Werks ver
zeer merkwaardig , dat de oudfte Ry.-meldn,„Htis
„ ken, welke wy uit de Gefchiedenis kennen, al te za„ men Monarchien zyn geweest. Alle Republieken, alle
Ariftocratifche en Democratifche, of gemengde Regee„ ringsvormen , ontftonden altoos uit vernielde of ver„ deelde Monarchaale Staaten. Ook zelfs by zulke Ntien in fijnerica , die nog geheel onbefchaafd waren,
uf, op zyn best, maar een geringen graad van burger„ lvke vorming bereikt hadden, vondt men geene andere
„ Staatsgeffeldheid dan de Monarchaale," maakt de Vertaale r deeze gegronde Aanmerking: „ ROBERTSON zegt,
„ in het IV Boek zyner Gefchiedenis van Aj2eraca, en, zo
„ ik meen, fl:emmen alle andere Schryvers daar in over, een, dat, by de Ontdekking van fInjerica, behalven
„ weinige Monarchien, geene volllrekt eenhoofdige Re„ geeringen in dat Werelddeel wierden aangetroffèn, ten
„ zy men de Caciquen, of zeer bepaalde Rechters en
Aanvoerders in den llryd , die byna overal door het
„ Volk verkoozen werden, by onze Eurnpeejche Monar„ narcheti wilde vergelyken. Nog heden ten dage ken„ nen verre de meeste, zo niet alle, onafhan elyke 4rne„ ricaanfche Natien geene andere dan eene Geineenebest„ Regeering , waar de Ouditen uit het Volk, met of
,, zonder een verkiesbaar Opperhoofd, het uitifeekend
„ bewind voeren. Kan men zulks wel met recht Monar„ chien noemen? Zoo niet, dan vervalt ook de hier uit
opgemaakte gevolgtrekking van onzen Schryver,, op
„ wiens redeneeringen, over het tegenwoordig onderwerp,
zeer veele gegronde tegenwerpingen konden gemaakt
,, worden.
Vaaren de Duitfche Schryvers voort met te zeggen
„ Was de Republikeinfehe Staatsgelleldheid de oudfle,
„ dan zou men kunnen begrypen , dat fomtyds eenige
„ vermogende Familien zich te zamen hadden vereenigd,
ten einde de minder talryke en minder gegoeden aan.
„ zich te onderwerpen. Doch een enkel perfoon kon de
„ regeering nimmer aan zich trekken , tegen den wil
„ van alle zyne medemenfchen. Zoo deeze hem gehoor•
„ zaamden , dan deeden zy het zeker uit eigen bewee.
ging. Onderwierpen zy , naa een geweldige omwen,, teling , bun zelve wederom vrywillig aan een ander
,
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, Opperhoofd, dan gefchiedde zulks alleen, nadien de
„ rede, of wel een duister gevoel, hen zeide , dat geen
„ Volk ooit befI:aan kan zonder wetten te gehoorzaanien,
en zonder een hooger magt te erkennen, welke de
„ wetten handhaaft," ook dit ontgaat , met reden, de opmerking des Vertaalers niet; die, zeker des meer hebbende kunnen zeggen, het by doezen wenk berusten laat. —
Zeker kan geen Volk beftaan zonder Wetten te ge„ hoorzaamen, en een hooger magt te erkennen; maar zou
„ die hooger magi dan altoos in een enkel Mensch ge„ vestigd moeten zyn? De rede zelve zegt uitdruklyk, dat
„ de Wetten, die alleen het heil van het algemeen moe„ ten bedoelen , zullen zy niet hoogst onrechtvaardig
,,zyn, niet naar de eigen zinnelykheid van een enke
„ Mensch moeten ingericht worden: gelyk de ondervin„ ding leert dat een Volk niet alleen bedaan, maar zelfs
zeer magtig, gelukkig en voorfpoedig zyn kan zonder
„ eenen Monarch te erkennen."
Het XXIII Hoofdfluk, het tweede en laattie in dit
Deel, is in Afdeelingen onderfcheiden, en behelst, behalven eene Inleiding tot de kennis van het menschlyk Characer, de volgende Afdeelingen. Begeerte en Af..
keer. Aangenaame en onaangenaame voortellingen.
Neigingen, aandrift en beweeggronden. ► Aan
wyzing en verdeeling der onderfcheiden Driften. — Driften van Eigenbelang.
Driften van Goedwilligheid.
De enkele leezing deezer Hoofd fdeelingen is genoeg.
zaam, om elk te doen begrypen, dat 'er veel diepzimngs
en afgetrokkens in moet voorkomen. De aart der ftoffe
brengt het mede; dan veelal is het zo gemeenzaam gemaakt als in onderwerpen van dien aart vallen kan, 2y
vorderen een denkenden Leezer.
Hoogst hebben ons, in dit gedeelte, behaagd, de opgeklaarde en zuivere denkbeelden van Godsdienst, overal,
waar dezelve te pasfè kwamen, verfpreid. Het lust ons
voor een gedeelte af te fchryven wat wy vermeld vin"
den wegens het oudtyds zo zeer heerfchend, en nog bylange na niet uitgerooid, denkbeeld van eene Nationaals
Godheid, welke het flegts met haar Volk wel meende, en
een vyandin was van alle de overige Volken.
„ De zinnelyke mensch," dit zyn de woorden onzer
Schryveren, „ vlegt zyne eigene denkbeelden zeer na,
tuurlyk in het denkbeeld dat by zich aangaande he
OPPERWEZEN Vormt en Relt zich diensvolgens Zyno.
LIM 179. NQ. 6.
„

„

)
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„ Nationaale Godheid voor als een wezen, welks gevoe.

, ligheid zeer ligt gaande gemaakt wordt, en welks toorn
te verfchriklyker is, dewyl deze van zoo groote magi.
vergezeld gaat. Bovendien is 'er eene aanhoudende

overdenking en ingefpannen aandacht, gevestigd op de
waarneemingen van mnerlyke bewustheid, noodig , ten

einde te begrypen, dat de ALLERHOOGSTE, wanneer

„ hy deugd en een goed hart van ons eischt, daar mede
„ alleen onze eigen welvaart bedoelt, als kunnende noch
„ willende hy zichzelven daar door in geenen deele be„ voordëelen. Alleen het gebrek aan deze kennis gaf
„ in ouden tyde aanleiding tot het vreeslyk denkbeeld
nopens de geduchte gramfchap der Goden, tot het be„ proeven van veelerhande middelen om dezelve te ver„ zoenen, en van menigerlei poogingen, ten einde, door
„ de eene of andere foort van Opoffering, een aangenaa.
„ men dienst aan hun te bewyzen.
„ HIoe zeer het ons verwonderen moge , die gewoon
zyn aan zuiverder en edeler Godsdientlige begrippen,
„ dat zulke ten eenemaale onwaardige denkbeelden, we„ gens den SCHEPPER van 't Heelal, zoo lang by het
menschdom konden aanhouden, is het nogthans zeker,

„ dat het volgens den aart der zaake niet wel anders

„ heeft kunnen weezen.
„ Wanneer een Volk alle de weldaaden overdenkt, die
aan haar door den invloed des hengels ten deele zyn
gevallen, is het natuurlykër wyze zeer genegen , om
„ de bezorgende hand te eerbiedigen en lief.te hebben,
welke alle deze weldaaden zoo milddaadig uitdeelt.
„ Ziet het dat. andere Volkeren juist dezelfde goederen
„ niet deelagtig worden , en het verliest daarby uit het
„ oog, dat ook deze met byzondere voorrechten, hoe,, wel misfchien van eenen anderen aart, zyn begunftigd,
„ dan ontftaat daar uit zeer gemaklyk het denkbeeld ,
„ dat ieder Volk onder de nadere befcherming iaat van
eene eigen byzondere Godheid. Maar hoofdzaak.
lyk fchynt de Oorlog eene nog onverlichte Natie in
„ haaren waan, aangaande zoodanige Nationaale Godheid,
te verfterken. De overwinning hangt byna altoos af
„ van eene menigte omftandigheden , welke door geene
„ menschlyke, magt befhierd, noch van menschlyk doorzicht voorzien kunnen worden. Hoe groot derhalven
„ ook de dapperheid en de verbeelding zyn moge van
» den barba fcben Krygsman, zal by echter zyn Krygs,, ge,,
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geluk altoos meer of min toefchryven aan liet befruur
„ van een hooger Alagt; en het geloof, dat de Godheid
in zyne belangen onmiddelbaar deel neemt , of dat
„ deze nu voor dan tegen hem firydt -- dit geloof,
„ 't welk over 't algemeen zynen hoogmoed fireelt, doet
„ hein in 't byzonder zeer veel dienst wanneer by het
ongeluk heeft van zynen vyand overwonnen te worden.
Hoe meer by overtuigd meent te zyn dat het- hem
„ noch aan moed, noch aan beleid, heeft ontbrooken, en
„ hoe meer het hem zou grieven, indien zyne Landge„ nooten het tegendeel van hein dagten, zoo veel troost„ lyker zal het voor hem weezen, wanneer by alle fcihuld
„ van zich afkeeren , en zeggen kan: de Godm wtarcn
„ vertoornd; zy fireeden tegen my en tegen myn Pk.
Een Volk, dat reeds het geweld der hartstochten
„ heeft leeren beteugelen, in zuivere goedwillighekl ver
maak íchept, en de gebiedende Magt juist niet langer-„
„ als het hoogtre voorrecht befchouwt , zal naauwlyks
„ begrypen, hoe men van de Godheid zoo vernederend
„ heeft kunnen denken, om willekeurige daadera van ge„ weld, eigenzinnigheid, kwaade luimen, gevoeligheid
„ wegens wreede wraakoefening uit hoofde van zoodanig
„ verzuim, of over Benen weinig beduidenden misflag,
aan haar toe te fchryven. Waar tegen een ander Volk,
„ dat dagelyks iets van dien aart door deszelfs Opper.
„ hoofden zag bedryven, en zich verbeeldde, dat men
„ zulks in hen niet moest kwalyk neemen , niet alleen
„ zeer ligt in het begrip kon komen, om aangaande de
,, Goden zelve even menschlyk te denken; maar het zou
„

ook niet eens inzien hoe zeer het derzelver eigenfchap-

„ pen daar door verlaagde.
„ Diergelyke begrippen moesten by de Volkeren nog„ thans allengskens verdwynen , naar maate derzelver
geestvermogens befchaafder wierden , en meer onder„ linge verkeering tusfchen hen plaats greep. Zoo
„ haast het eene Volk met een ander Volk gemeenzaamer
„ bekend wordt, en aldus begint in te zien, dat ook dit
„ laatfte met regen en vruclitbaare tyden, en niet min.
„ der met goede en edele gewaarwordingen, is gezegend,
dan moet daar door het vertrouwen op zyne byzondere
„ Nationaale Godheid eenigermaate verminderen.
„ Waar een verftandig Man optradt, die de verfchyn,, zelen der Natuur onderzogt, en deze door algemeene
„ natuurwetten verklaarde , daar verdween het denkB. 2
„ beeld,
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„ beeld, als of het buitengewoone meer een werk was
van GOD, dan de dagelykscli voorvallende veranderin.
„ gen aan den hemel en op de aarde. — Waar men
„ van veele rampen en tegenspoeden de natuurlyke oor„ zaaleen ontdekte, en tegen dezelve natuurlyke middelen begon uit te vinden, daar vervielen ook tevens de
gedachten wegens een wraakzuchtig en vertoornd GOD.
Waar men uitgeftrekter flreeken van den Aardbo„ dein leerde kennen, en zag dat een zelfde Zon vre„ delievende en vyandlyke Volken befchynt, dat dezelf„ de Zee beide landen befpoelt, dezelfde regen de ak.
„ kers van beide bevogtigt , dezelfde wind den damp„ kring zoo wel van het een als ander Volk zuivert,
„ daar maakte men niet langer zwaarigheid, om een al„ &ecoeen Scheppingsplan te onderftellen, en geheel het
„ jvicnschdom als een groot huisgezin van maar éénen al.
„ gemeenen Vader te beschouwen.
„ Het was den Christlyken Godsdienst voorbehouden,
„ zoodanig verheeven denkbeeld onder het Menschdoni
te verfpreiden. Een gedeelte van hetzelve kon niet
,, dan na verloop van veele eeuwen vatbaar gemaakt
„ worden voor dit Godlyk onderwys, en om daar uit
„ troost en gerustheid des gemoeds te fcheppen. Het
„ was deze Godsdienst , welke een algemeenen Vader
„ der Menfchen verkondigde, zyne algemeene liefde aan
hun ter navolging voorftelde, hen leerde om hem in
„ geest en waarheid aan te bidden, de gewigtigfte zwaa.
„ righeden dien aangaande op eene alzins voldoende
„ wyze oploste, en hun hart met zagter aandoeningen
„ vervulde.
„ De verkondiging van dezen Godsdienst was, gelyk
„ alle gaaven zyn van GOD, een fchat, welke voor het
,, Menschdom was bewaard, op dat een iegelyk, naar.
„ maate van zyne behoeften en bevatting, het zyne daar
„ uit neemen, en zich daar mede verzadigen kon. Doch
„ even als alle andere goederen, waar mede de Almag„ tige zyne Stervelingen zegent, wierd ook dit gefchenk
„ niet zelden miskend , dikwyls veracht en dwaaslyk
„ misbruikt. Hier was de menschlyke geest nog veel
„ te zwak , om de geheele waardy der vertroostende
„ Leere te begrypen: daar voegde hy 'er zeer veel van
't zyne by, en misvormde de Godlyke Wysheid vol„ geus zyn eigen denkbeelden,"
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Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Een.
en-twinncgjie Deels Tweede Stuk; vervattende het l/ervolg
der Be/chryving van Stad en Lande. Te Arnflerdain,
Leyden, Dord en Harlingen, by J. de Groot, (. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blusfé en V. van
der Plaats , 1794. In gr. 8vo. aio bi. behalven het
Register.
mogten Wy met goedkeuring en aanpryzing van
dit gedeelte des Tegenwoordigen Staats fp reeken (*) ,
en ook deeze Afdeeling, welke het Werk besluit, verdient zulks in gelyke maate, fchoon het voor de Leezers , in 't algemeen, min uitlokkends dan de voorgaande Stukken bezatte. De opgave van den Inhoud der
drie daar in voorkomende Hoofditukken zal zulks reeds
tzitwyzen. Het HHIde Hoofdituk , waar mede dit Boekdeel een aanvang neemt, behelst de Befchryving der Ommelanden ; in 't byzonder van derzelver Regeering , beflaande uit ,donkeren , Hoofdlingen , Eigener/den en Volnzagten, oude herdeeling in Onderkwartieren, Oppermagtige Regten , Mon/hr - Hoeren orbiters en Gecommitteerde Kaaden. -- 't IVde Hoofdftuk behelst de Befchryving
der drie Onderkwartieren in de Ommelanden, als Hunzingo, Fivelg o, en 't Westerktivartier, Lenefeas de Eilanden.
Naa den afloop der Befchryvine van alle de Plaatzen
in de Provincie van Stad en Lande, laat de Schryver,
in het Vde Hoofdfluk, die van Westerwolde volgen. Want
offchoon dat Landfchap, in den volfhrekttien zin,, 'er niet
onder behoort, heeft het egter zulke naauwe betrekkingen
daar mede, als zynde eene Heerlvkheid der Stad Grofelyke zaaken onderningen, en in burgerlyke en lyf &af
hevig aan een beroep by de Provinciaale Hooge Geregtskamer, dat liet nergens gevoeglyker, dan by wyze van
Aanhangzel , kan gebragt worden. Deeze Heerlykheid
wordt befchreeven, in deszelfs Grenzen, Rivieren, Grondge/leldheid , NaarnsoorJ rong ; wy vinden daar in, eert
Onderzoek over het Leen van Westertivolde; opvolging der
Leenmannen in hetzelve; eene befchouwing van het Regiswee.

S

,

(*) Zie onze 4/gem. Padenl LetteroefJ. voor 't jaar 1794.
bi. 4.51. ea voor 1795. bl. sot , enz.
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veezen tildaar, cudtyds en hederidaags ; van het Prgt - geva;i den Kerklaat; en erne befehsyving der Dorren.
Veel dors en droogs, veel louter plaatslyks, moet men
hier onvermydelyk aantreffen ; dan heeft de chryver
zich van die moeilyke taak niet eene kort- en beknoptheid
gekweeten, welke het verveelende verbant, en genoegzaam is ter toelichting. Veroorloft hy zich Bene uitwei
een veld , waar men hem niet ongaarne-ding,hets
volgt. Laaten wy de proeve neemen met hier te neder
te alellen wat hy van de Rigteren in de Ommelanden
aanmerkt.
„ Onder de Ommelander Ampten , hoewel niet juist
in den eigenlyken zin van het woord, kan men Benigzins brengen de Rigteren te lande. — Dat men te
lande over grootere en kleinere ftreeken in 't burgerlyke
Rigteren heelt, zulks is algemeen, en heeft niets byzonders in: snaar het is buitengewoon , dat zulke bedieningeaa ervlyk geworden zyn, ja dat die als Heerlykheden,
openbaarlyk , in eigendom kunnen gekogt worden. De
opening daar van zal ons loeren , hoe eene zeer een.
vuurli: en cp zig zelve eigenaartige inrigting verwandelen kan in iets geheel vreemd en afwykend.
„ Volgens de oude Friefche Wetten was het eene
ncodzaakeiykheid, dat liet Rigterampt flegts duurde één
jaar. Men wilde daar door paal en perk zetten aan der
irenfchen ingeboorene zugt van graag het bewind in handen te hebben. Ook bepaalde men , ten einde het aanzien van zonimigen by Bene jaarlykfche verkiezing niet
te veel invloed kreeg, dat over het Rigterampt niet ge_
llemd mogt worden, maar dat de bediening daar van atloopen moest naar zekeren rooster van de heerden of der
uitttrekken lands, waar op de landbezitters in de Dorpen woonden. Hier uit ontftonden Klauwrcgisters, waar
in alle de daartoe geregtigde heerden met naame opgeteld wierden. In grootere dorpen verdeelde men bovendien de heerden eerst in kluften of buurten, niet beding dat
de bediening van het regt jaarlyks gaan moest uit de Bene
kluft in de andere, maar in de kluften zelve naar orde
van de daar in geran:gfchil.te heerden. Deeze heerden.
nu waren geen loste vert reide hukken land, maar eene
meer aaneengefchakelde hnfí ede, in welker wooning de
huisvader zyn heitaan halt. Men bepaalde wyders, dat
de eigenaar van dien huisheerd, welke aan de beurt was,
het Rigteramt moest waarneen]on , zonder onderfcheid
of
f. t;
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of by van eene aanzienlykere dan geringere geboorte ware, of by veel dan weinig uiterlyke waardigheid in zyn
Dorp bezat (*). Het eenvoudige der burgerlyke regtspleegingen by onze vroege voorouderen maakte ook, dat
geringere menfchen die post gevoegelyk en wel konden
waarneemen. IJlen kan hier uit zien , dat de bediening
van het regt in haaren oorfprong perfoonlyk was; maar
dat men, om niet te vallen in de klasfe van al te behoeftige menfchen, wilde, dat de waarneenier ook moest
bezitten een eigen heerd.
„ Maar decze inrigting, hoe zeer overeenkomftig met
den aart van eene zuivere Volksregeering , verbasterde
egter ras, en dat alleen daar door, dat men niet vastgeiield hadde, dat de eigenaar van den huisheerd, welke
aan de beurt lag, ook werklek daar moest woonen, dat
is zyne vaste woonplaats ( f ades foriwiarunz) aldaar hadde, en niet flegts dien heerd in eigendom hadde. Want
nu kogten meer vermogenden, om te meermaalen Rigter
te zyn , die heerden op, welke in liet klauwboek bekend Ronden; dit maakte dat in kleinere dorpen vooral
de weinige ryken de meeste ommegangen hadden, en dus
in een korter tydsbeftek Rigters in hun Dorp te kunnen
worden. Deeze groote landbezitters, zig als de voornaam
namen den titel aan van .Hoofcllin--fienbchouwd,
gen, Capitanei, Capita/es, Upflallingen (t), en kogten
zelfs zulke heerden in andere dorpen dan in welke zy
woonden , ten einde op meer dan ééne plaats die bediening
te kunnen waarneemen. Hier door kreegen die heerden
of eregronden een geheel ander aanzien , en het regt
tot de bediening van het Rigterampt , dat oorfpronglyk
perfoneel was, werd men gewoon te houden als aan
gronden.
-hangide
„ Dan
,

(*) Yurisdié ones & magi/fsatus per hereditarias agraruna
posfesfiones in ordinem ambutabant, absque alla nobilitatis ant
plebeji ordinis discrirnine, zegt srccA ad L. L. Fri/.' p. 69.
(t) Men kan hier over breeder zien, wat den naamsoorfprong aangaat , HALSEMI bi. i99, en volgende. De kundige
RENGERS TEN POST zegt in zyne gefchreevene Politie der Urnlanden, bi. i8. Upffalli^g is een olt friesch svoort, ac ffagiflratus nomen ,op -duetfche taele daernae Hoeffetling (qua%t caput , quad
reliqua snernbra regat & jus adarini/fret), and oord Heerfcha,t
(quaff lserus) als heerfchappie hebbende.
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„ Dan de heerschzugt, hier mede niet voldaan, vond
ras, daar het aankoopen van zulke eregronden (vooral in
iiierkelyken getal) te kostbaar viel, een ander middel
uit om het oogmerk met minder uitfchot van penningen
te verkrygen. Uit het denkbeeld van eigendom, en uit
dat van regten op ééne plaats land vallende te befchuuwen als een gedeelte van het volle eigendom, oordeelde
men ook, dat men het eene gedeelte kon aanhandelen ,
en het ander agterlaaten , of, dat op 't zelfde uitkomt,
dat men de gronden verkoopgin kon, en behouden de gem
regtigheden, als zynde, eene veywillige handeling, daar
een derde geen nadeel by leedt. Maar men befpeurt ook
teffens, hoe hièr door de deur voor meer vermogenden
ter verkryging van meerder aanzien wyd geopend werd:
De eenvoudige Landman, wiens beurt verfireeken was,
en in 30, 4o, Sc)., ja meerder jaaren niet weder daar aan
konde geraaken , was natuurlyk genegen dat Regt , het
welk by vermeende op zyn Ervgrond te liggen, aan den
ry keren voor eene geringe fom over e doen, verliezende
by in het gebruik zyner erve daar door niets.
„ Hier uit zyn by verloop van tyden de ftaande Regtiloelen gebooren , als men, te weeten , alle de ommegangen was meester geworden , at nu ook gemaklyker
konde gefchieden, dan als men verpligt was die gronden
zelf mede in eigendom aan te handelen. Maar teffens
a af zulks dit wantlaltige, dat men bezitter van een ftaan•
en Regtftoel kon zyn, zonder byn
a eenig waar bezit
van Landen aldaar te hebben ; tegen den zin dikwyls der
Inwooneren , alleen hun lieder Rigter in 't burgerlyke
en lyfíl raf elyke (en in dat teder fluk wel zonder beroep) te zyn ; ja dat regt aan anderen te kunnen weg
uit te geeven, of by open--fchenk,iuwlysgt
baarc opveiling aan de meestbiedenden te verkoopgin.
„ Eene vreemde zaak voorwaar, en die egter in dit
Gewest al zeer oud is. Het Ominelander Landregt van
6oi (') (preekt van deeze afzondering der geregtigieden van de Ervgronden , als van eene gewoonte, wier
oorfprong men niet meer heugde; en wettigt, 't geen byzonder is, die gewoonte niet te bepaalen, dat, offchoon
uit den aart der zaak die geregtigheden en heerlykheden
aanhangig behoorden te zyn aan de ervgronden , men
die egter met uitgedrukte voorwoorden daar van vermogt
te fcheiden:
, Dit
(*) 4 Boek S. 7 en S.
-
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„ Dit misbruik , waar in de Heerschzugt van Vermogenden zo veel voedzel vondt, duurde tot in deeze
Eeuw, wanneer, by het Reglement Reformatoir (*) , aan
't zelve een perk is gefield:
De woorden van dit Reglement voert de Schryver aan,
om zyn zeggen op te helderen, en te meer (gelyk hy in
't Jaar i -94 , met eene overmaate van behuedzaamheid
fchreef,) „ daar zy wegneemen het vermoeden , als of
„ wy in deezen bot gevierd hadden aan berispingen ! "
Hier in zal nu mogelyk nog een beter herflel komen,
als mede in een ander ltuk, tot deeze zelfde zaak betrek
Immers, van frarfhuizen, de Geboorteplaats van-kely.
den vermaarden BALTHASAR BEIKER, fpreekende, fchryft
by: „ Alhier ftaat het Huis Luleina, wiens bezitter de
meeste ommegangen in den Regtftoel heeft ; doch waarvan
by als Roornschgezind geen gebruik mag maaken , volgens de Staatsbefluiten van 4 G&. 16i. 27 Feb. 1679
en 23 Dec. 1685. die niet alleen verbieden , dat leden
van die Gezindheid zelve de geregtigheden waarneemen ,
maar ook dat zy ze laaten bedienen , moetende dus zo
lang flaapen als ze in derzelver handen zyn. Ten gevolge daar van heeft nu het huis van Ulrunm alhier de
primaire collatie, en de Regtftoel behoort de buurt de
Hoorn, meest door Roomschgezinden bewoond, die hier
Bene Kerk hebben."
Nog een ftaaltje van foortgelyken aart; doch waar in
de_ Heerschzugt heeft moeten zwigten. Van LTlesterwo'de
fchryvende, tekent hy op, dat een EGGO ADDING niet
alleen Hoofdling was over geheel Lllesterwolde; maar dat
Geregt erflyk in zyn geflacht hadt weeten te brengen,
buiten toetlemming der Ingezetenen , waar uit men afneemen kan hoe zeer derzelver Staatkundige Vryheid ge
moet egter," voegt by 'er ne--dalwre.„Mn
vens, „ uit dit ervelyke Hoofdlingfchap der ADDINGS niet
befluiten , dat der Ingezetenen Regten geheel verdweenen , en hunne voorige Landsrigtcren verlooren waren. Neen, uit laatere ftukken blykt, dat die twaalve,
zedert Gezwoerenen genoemd , befland zyn gebleeven ,
maar dat zy tot een opperhoofd en voorzitter ontvangen
hadden eenen Rigter,, inzonderheid aldus betyteld. In 't
eerst namen de ADDINGS deeze waardigheid in perfoon
waar,
(*) 5. t8 en 19.
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waar, maar naderhand lieten zy die hunnentwegen be.
kleeden.
„ Het volgt uit de Menschheid dat de Meer fleeds
zyn regten wil uitbreiden, waar tegen de Onderzaat worílelen moet of toegeeven, en aldus was het mede hier.
Maar de heerschzugt der ADDINGS ging cindelyk zo ver,
dat de gemeene Ingezetenen van Wesierwolde, in het Jaar
1447, daar tegen een Verbond flooten met de Stad Groningen (*), waar in onder anderen vastgefteld wierd, dat van
de vonnisfen der Meente (dat is van de gezamentlyke
Landsrigteren) binnen tien dagen beroep kon ingetield
worden op den Raad van Groningen. Hoewel nu dit
verdrag was ingegaan voorbehoudens de oude geregtigheden van EGGO ADDINGE, was het niet te min tegen
dien ingerigt , en daarom dat beroep ingevoerd , wyl
de mwooners bedugt waren , dat ADDINGE , meester
van het Slot te Wedde, daarby een Leenman van iWunjlcr,, op hunne Landsgezwoorenen, lieden uit den boe
bevreesd te maaken , te veel in--renitad,lgyk
vloeds anders kon hebben, tot nadeel der algemeene veyiieid. Zy wilden zelfs wyders, dat niet ADDINGE, maar
zy den Rigter of Voorzitter der twaalf gezwoorenen zouden aanfiellen; doch toen EGGE zich hier tegen kantte,
werd dat gefchil overgegeeven aan Scheidsrnannen; dan
deeze , het onderling niet eens kunnende worden , namen
tot Overlieden de Heeren Burgemeesteren en Raad van
Groningen." Die een bemiddelende uitfpraak deeden;
hier vermeld, met de verdere gevolgen, die de Leezer,
des begeerig, in 't Werk zelve moet zoeken.
Behalven eene Afbeelding van Ippingadam, is aan dit
Deel toegevoegd, om ter rechter plaatze gefield te kun
worden, een Gezigt van het Nieuwe Stadhuis te Gro--ne
ninSens.
(*) Aan den voet des ,blads vinden wy dat Verbond, als
,weinig bekend, volledig geplaatst — „ eensdeels," 't zyn des
Schryvers woorden, „ om de oude gefleldheid van 't Laud 'er
beter uit aan te toonen; anderdeels om te betoogen, dat EMmuus
L. 23 , p. 263, in de melding daarvan niet onbeftaanbaar met
de waarheid heeft gefprooken , geiyk IDSINGA hem zulks aan -
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Jjlysgccrig en Gefchiedkundig Onderzoek naas de Wettigt
0pperrraagt in de hereenigde Necerlanden , fcciert dc
1 .1 veering van PHILIPS DEN II. Door JACOB VAN
MvMANEN, AIRJAANSZ. P2crjle Deel. Te A;njIerdam, by
H. Keyzer, 1795. In gr. 8vo. bl.
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die, zedert de Omwenteling
in Herfstmaand 1787, den Vaderlandfchen grond neD
vens anderen ruimde, verliet denzelven niet zonder een
e Burger VAN MANEN,

gevoelig en diepgetroffen hart mede te draagen. Dit was
toen veeler beklaagenswaardig lot. Dan weinigen hadden met hem gemeen het middel , 't geen by gebruikte, om zyn leed, zo niet te verzagten, ten minf^en eenigermaate te verzetten. --- Immers by verklaart in den
aanvang zyner Voorreden. „ Het Werk , dat ik thands
mynen Medeburgeren aanbiede, is het product inyner ledige uuren buiten myn Vaderland, federt September 1 87.
Dc. mishandelingen niet alleen, waar aan de Voorftanders
eener Regeeringsverbetering , na den intogt der Pruislifche Troepen, door een dom en oproerig gemeen waren
blootgefleld , en de fchendnaamen en lasteringen, met
welke gekogte loonfchryveren derzelver dagden en han
te brandmerken ; maar inzonderheid de-delingzot
harde vonnisfen , die tegen dezelve, onder íchyn van
recht en goede Juflicie, werden geflaagen, als hadden zy
een Cria 2cn late Majefiatis begaan , wekte , te gelyk
met myne verontwaardiging , een lust en yver in my op
om de valfche gronden, waarop dit fchynrecht berustte,
te onderzoeken, en aan te toonen, dat de hoofdmisdaad,
die men den voorffanderen der Vryheid en Burgerrechten, met zo veele declamatien, in alle publieke Stukken,
Refolutien , Placaaten, Ordonnantien en Sententien aantygde, nimmer door hen begaan was of begaan kon
worden.
„ Naar maate ik dit onderzoek dieper intrad, en`, de Gefchiedenis van ons Vaderland raadpleegende, de openlyke
Handelingen, Verdragen, en andere Aéen zelve aan de
reden en omflandigheden toetfte , zonder biindeling de
verklaaringen of uitfpraaken van anderen te volgen, ging
my meer en meer het licht op, dat federt de Staatkunde
heeft befcheenen.
„ Ik bevond wel ranch dat het met die wettige Op-
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permagt in Nederland, 't zy over 't geheel, of de Souverainiteit der Staaten van de byzondere Provincien, welke
men zo lange en menigmaal gelleld of verondersteld hadt,
zo zuiver en klaar niet was, als ik zelve voorheen op
het geloof aan anderen , en door dien stroom medegevoera, aangenomen had.
„ Ik was reeds een groot end wegs gevorderd in het
opstel van myn onderzoek, en het refultaat deszelven, toen
de Franfche Revolutie eenen aanvang nam. En deeze bevestigde my volkomen in de ontwyfelbaarheid der gronden,
op welke ik myn onderzoek en vastftellingen gebouwd
had ; en zonder my te laaten aftrekken of ophouden
door den stroom of wendingen der onderfcheiden Partyen,
die daar de overhand of onderlaage beurtlings hadden ,
ging ik myn eigen weg op den begonnen voet voort."
Voor vier jaaren reeds zou de Burger VAN MANEN
in staat geweest zyn om dit Eerfte Deel uit te geeven; doch de verre afweezigheid van een gefchikte Drukpers, en wel te voorziene belemmeringen der uitgave
hier te Lande, deeden hem de uitgave verwylen tot een
tyd, dien hy niet naliet vast te stellen dat eenmaal komen moest : welken tusfchentyd hy befteedde om zyn
Werk over te zien, hier en daar te vermeerderen of te
verbeteren.
Daar het zyn hoofdoogmerk , in dit fchryven, was ,
om, aan den eenen kant, de rechte denkbeelden aangaande de Wettige Oppermagt in don Staat onder zyne
Landgenooten uit te breiden; en, aan den anderen kant ,
der toen heerfchende Partye te doen zien , dat zy niet zo
volkomen regt hadt, als zy zich inbeeldde, even min in
naare gronden als handelingen; en ze daar door, ware
het mogelyk , tot meer gemaatigdheid, of eene verbetering
van het misdreevene, te beweegen, zou men mogelyk kunnen denken, dat, daar alles nu , door de tegenwoordige
ommekeer van zaaken, van natuur en gedaante veranderd
is, en andere denkbeelden onder ons gebooren zyn, 7,u1k
een Betoog de grootte noodzaaklykheid en nut verlooren
heeft, gaat hy dit begrip te keer, door in overweeging
te geeven, „ eensdeels dat de fchynbaare meerdere ver lichting, in de gronden van Staatkunde en Staatsverbetering, niet zo algemeen, niet zo volkomen is , als wel behoefde en wenschlyk was; en, anderdeels, dat de reden,
waarom veelen nog gehegt en verkleefd blyven aan het oude, en de vermeende oude Con/litutie, byzondere rechten en
pri-
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privilegien of de vermeende Souverainiteit van enkele Provincien, leden of fteden van die, niets anders
is, dan dat men in het denkbeeld leeft, dat alle die
inrichtingen en veronderftellingen op behoorelyke gronden van wettigheid hebben berust, dan twyfel ik niet,
of men zal de uitgave ook thans niet overtollig rekenen."
Dit alles wordt in de Voorreden breedfpraakiger ontvouwd en aangedrongen. 't Geen hem tot dit befluit
brengt: ,, Uit dit oogpunt befchouwd, heeft men byna
geen andere gronden noodig om te beweeren, dat 'er
geen duurzaam volksgeluk, uit eene zogenaamde ConJlisutie van zeven onafhanglyke Gewesten of Souverainiteiten,
en nog- minder van een aantal byzondere kleindere Souverainiteiten van particuliere Steden , Leden , Collegien ,
Broederfchappen, Societeiten, Gemeenten, in elke derzelve, te hoopen of te verwagten is, zonder aanhoudende
collufien, verwarringen en tegenftreevingen van elkander
aan te treffen, en gelegenheden open te lasten voor aller
zich toeleggen door verdeeldheden te-leiIntrgua,d
heerfchen , misnoegdheden te ftichten, en aan te vuuren :
om, uit eigenliefde of heerschzugt, hun rol te fpeelen ,
en de Man van 't Volk te worden, en om zich aan het
hoofd van eene Party te Hellen, en alles aan zich te onderwerpen."
Waar op de Schryver befluit: „ Bloote raifonnementen, fchoon op wysgeerige beginzels en grondregelen
gebouwd, zyn niet zo gefchikt voor allen, om noodwen
gevolgen uit fchadelyke en gebrekkige beginzels-dige
voor te komen, als de daadlyke befchouwing en beoordeeling der Gefchiedenis van het voorledene zelf. De
Ondervinding, zegt een oud fpreekwoord , is der dwaazen Leermeestres. Zy, die geen gevoel genoeg hebben voor de kracht der gezonde reden, om dat de voor
hun verfland verftompt hebben , ---- of die-ordeln
om eigenbelang het gezond verfland durven wederflreeven, om anderen tot hun doel te misleiden, moeten zich,
op de voorbeelden der ondervinding der Gefchiedenis, gewonnen geeven , en de aan haar getoetfte reden doen
gelden."
Naa eene Inleiding, over den Oorfpronglyken Staat en
Rechten der Natuur en Maatfchappy, en verbastering van
dezelve, behelst dit Eerfte Deel Elf Brieven. Derzelver
Inhoud en Schets wordt in 't breede opgegeeven. Genoeg
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Hoeg zal het zyn , derzelver Inhouden te vermelden.
I. Brief. IVat de Souverainiteit in een Staat wettig maatra.
De w ttige Souverainiteit der Nederlandfche Graaven
en Heeren beweezert. - -- II. De Staaien hebben geen
grond van wettigheid voor hunne Souverainireit. III. Een Tacitus Confenfus , of veronderflelde goedkeu
Volks, is geen Wettiging eener Conjlitutie. --ringdes
IV. Of 'er eene Overdragt der Souverainiteit heeft plaats
gehad. Hoe men de mag, des Stadhouders en der Staaten, geduurende de Spaanfche troubles, te befchoutiven heb be. — V. Of 'er eerie behoorelyke Grondwet bef aa.
De Unie van Utrecht is 'er geen, en kan ze niet zyn.
VI. In de Unie van Utrecht worden den Stadhouderen geen byzondere rechten toegekend. VII. Dat, by
de Afzweerikg van PHILIPS DLN lI, de Souverainiteit op
den zelfden voet is overgegaan op den Hertog an ANJOU.
VIII. Onderzoek naar de Hoogfee Overigheid, navr
den dood van AN JuU en ORANJE. IX. JInar chie van.
veele .Ylagten, zonder Oppermagt, naa den dood van ANJot3
en WILLEM DEN I, onder MAURITS. — X. De Natic
heeft in deaanmaatigingen der Staaten en Stadsouders niet
toep eflemd , maar naare in het tegendeel frreehende f e,n
is door geweld gefmoord. — XI. Geweld van WILLEM
DEN II. 't Gebrek aan een noodige Grondwet was 'er de
voornaa;ne oorzaak van.
De opgave van deezen korten Inhoud der Brieven is
genoegzaam, om onzen Leezeren te doen opmaaken, welke
ítukken daar in verhandeld, en uit welk een oogpint
befchouwd dezelve voorgefteld worden. Veele flukken
ltaan, blykens de voordragt des Schryvers en diens Aaihaalingen, bloot voor een ander begrip dan by beweert;
en laat ons beftek , noch onze taak, het toe, hier in te
treeden, of des ons oordeel in 't midden te brengen.
Alleen moeten wy bekennen, dat hier voor de beweerde
zaak alles is aangevoerd, wat 'er voor bygebragt kan
worden.
Naar 's Schryvers verklaaring, zyn 'er nog drie of vier
Deelen van dit Werk te wagten. Wy twyfelen, of deez-breedvoerigheid aan het beoogde doel , om dit Boek
een Volksboek te naaken, wel zal beantwoorden.
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Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankryk. Tweede
Deel. Te dmfle; dam, by J. Allart, 179. In gr. 8vo.
-
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choon wy het in den beginne daarvoor hielden, dat
onze gisting na den Schetzer, of liever Schilder, deezer Tafereelen eene volftrekte waarheid ware , en de
Burger STUART de Man, aan wiep wy dit Werk ver
dit ook ten aanziene van een ge--fchuidgzyn(*),e
deelte der thans opgehangene Tafereelen waarheid is ,
hebben wy een vermoeden van deels eene andere hand,
in ons opgekomen , bewaarheid gevonden , en in 't zekere vernomen , dat de Burger STUART aan Benen anderen het Penfeel heeft overgegeeven ; gelukkig dat het in
Bene hand gekomen is, die zo veel in manier op de hand
Van STUART gelykt.
e wy in dit Deel gemaald vinden,
De Tafereelen, di
draagen deeze Opfchriften. 1. Woelingen der Hofparty,
--- II. Poogingen der Volks-vrienden tot omzetting der
Soldaaten. III. Poogingen der Nationaale Vergader•ing tegen de Iirygsbenden. ---- IV. Overwinning over
V. Werkzaamheden der Nationaale GuarLAMP.ESC.
VI. Standvastigheid der Nationaale Fergadede.
VII. herovering der Bastille.
ring.
Deeze Tafereelen worden opgecierd door Kunstplaaten ; verbeeldende: Het Misnoegen der Paryfche Bctrgers, wegens het byeenbrengen der Troepen op het Velg'
van Mkrs.
De Franfche Guardes door het Tolk ni;
de Ibtdy van St. Germain verlost.
Be/lormi;„g der
Bastille.
Verloste Gevangenen uit de Bastille. ---^.
Ilet omdraagen der Hoofden van DE LAUNAY en Dr
FLESSELLES . Als mede door de Afbeeldingen van LA
FAYETTE en CLAUDE FAUCHET.

Ziet daar, Leezers, den ruwen omtrek van 't geen waar
op uw verftand onthaald, en de aanduiding van 't geen
waar op uw oog vergast wordt. Van het laatfte kunnen
wy u geen Proeve fchenken, maar wel verzekeren, dat
het kunstkeurig oog zal voldaan worden. Van liet eer(le
zyn wy in (laat u meer te leveren, en zetten ons
daar(*) Zie onze Vader!. Letteroef van
1795. bl. 5t.
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daartoe met dien lust , welke ons bezielt wanneer wy
Goede Werken, wanneer wy Mèesterhukken, bovenal als
dezelve van Bene Vader landfche hand komen, in ons
Maandwerk beoordeelen.
Het meer treffend fchoon uit elk Tafereel te kiezen
zou ons te veel ílofs verfchaffen. Metrmaalen hebben
WY, in de Beoordeelingen van sTVAKT's Romeinfche Gefchiedenis, zo om dat ze best in ons Werk vlyden, als
om dat ze overheerlyk getroffen waren, de Charaerichetzen van oude Romeinen geplaatst; laaten wy dan betien hoe die Schryver, of wel diens Opvolger, flaage met
hedendaagfche Charaéters te maaien.
Het eerfile Charaterbeeld , met lugtige omtrekken ge
BROGLI0; „ de vermaardtte-fchets,idVlmark
„ Veldheer der Franfchen in dien tyd. BROGLIO werd uit
Lotharingen opontboden , om zyne lauren met burger„ bloed te bezoedelen, en alle zyne voortreflyke Krygs„ bekwaamheden ten koste te leggen aan de beftryding
„ van het algemeene gevoelen. Hy was de eerfle die
„ zich waagde in den zinneloozen reufenftryd tegen de
eeuwige waarheid, welker magt onwederftaanbaar is,
„ op het zelfde oogenblik , dat vooroordeelen en by ge„ loof haar de heerfchappy over het nienfchelyk verfland
„ hebben ingeruimd. Op haare onveranderlyke grondles„ fen zou hy zyne bajonetten doen aanloopen; op haare
onbetwistbaare leerhellingen zou hy zyne bomben wer„ pen; het gezond menfchen verfland zou by beftormen;
het helder licht der reden, 't welk alom met fchitte„ rende ílraalen doorbrak, zou hy door een krygskundig
beleg infiuiten."
Uitvoeriger is dat van den Marquis DE LA FAYETTE,
hier afgemaald „ als de Verwinnaar van den Staatzuchti„ gen Brit, de Medeverlosfer van dmericQ, als de eerfte
aan ween de Vergadering, op het neteligst tyditip, haar
„ vol vertrouwen overgaf. Schoon , als Fransch„ man, aan een waerelddeel vreemd, dat door den Oceaan
„ van zyn Vaderland was afgefcheiden, had hy zyn for„ tuin gezogt in Benen oorlog, welks billykheid hem de
infpraak van zyn jeugdig hart verzekerd had. Het vuur
„ zyner jeugd had hem over de gevaaren heerren ilappen,
„ en den dood onder duizende gedaanten doen trotfeeren.
„ Eerlyke wonden, in den heldenftryd ontvangen, had„ den deezen moed onuitwischbaar vastgegrift. Overwin, ning op overwinning had hem de hooghe voldoening der
,, Krygs-
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, I;rygseere gefchonken, zonder dat deeze zyn chara &er
, had gef chandvlekt. Geleerd met moedige overwonnelingen te verkeeren, was edelmoedigheid, — die hoofddeugd in eenen Krygsman , onaffclieidelyk van
„ zyne dapperheid. Aan de zyde van eenen wASHING„ TON, die hem, in zyne prillle jeugd, tot Leidsman,
„ tot Vriend en Vader, verftrekt had , de oorlogsvelden
„ niet roem hebbende afgefheeden, wa by insgelyks in„ gewyd in de geheimen dier Staatskunst , welke , niet
verwerping van hooffche treeken , oenen onwrikbaa„ ren grondslag heeft in de rechten van den Mensch en
„ Burger. -- Dus keerde by te rug uit een Gewest,
,, dat het zyne geworden was, en dat hem, daar het zy
ne waarde kende, zoo noode van zich liet heenen gaan,
om in zyn Geboorteland nieuwe lauwers in te oogffen van
zyne beproefde Vryheid- min. By de Natie ontvangen
,, zoo als de held verdient, had by weldraa toegang tot
„ de harten van hun, wier belangen hy thans zou helpen
verdedigen. Zelfs, ondanks zynen af keer van hoof„ fche vieijery, by den Koning niet ongezien , was hy
in de gelegenheid om de gunsten der Kroon te verwer„ ven. Maar, dus dacht FAYETTE niet. De Volks - vey..
„ held woog by hem zwaarder, dan een geheel Koning„ ryk. Zich aan haar verpandende, weeken by hem alle
laagere bedenkingen. Zelfs, als Edelman, de gewaan„ de rechten van zynen Rand aan die der algemeene Maatfchappy Baarn opofferende, was by één dier weinigen,
„ die het ontwerp van Staats - hervorming , met alle de
„ hoogere uitzichten , daar aan vast gehegt , in zynen
kring met nadruk hielp fèhraagen. Als zoodanig was
„ by niet flechts een belangryk Lid der Vergadering ,
„ maar ftondt in hooge achting by de Volks - gezinden.
„ Te recht werd, dus, aan hein een post (die van
„ tweeden Voorzitter) opgedraagen, dien zyne Vaderland„ fche Deugd , en byzonderlyk ook zyne welípreeken„ beid , verdiende. Een zedig voorkomen , gevoegd by
,, de gemaklykheid om zich net en cierlyk uit , te druk,, ken, deed hem geenen onaanzienlyken rang onder de
Redenaars van zynen tyd verwerven, terwyl by door.,
„ gaans het genoegen fmaakte, het verftand zyner hoo„ rers te overreeden , en hunne harten te winnen. Wel
rol hy, naderhand, in de Franfche Om--„kegwit
„ wenteling gefpeeld hebbe, zullen ons volgende Tafe„ reelen doen zien."
LETT. 1796. NO. 6.
Wy
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Wy voegen hier by CLAUDE FAUCHET. „ Als Kerke, lyk Leerar, gewoon zvnde in het openbaar te redenen, had by die vaardigheid van fpreeken, welke altyd de meest gepaste woorden weet uit te kippen, om
;, op het hart te werken. Zich kunftiglyk weetende te
fchikken naar de vatbaarheid en gefteldheid van hun
met welken by verkeerde , had by eenen gereeden
„ toegang tot hunne harten, en mogt zich bykans altyd
„ zeker noemen in de bereiking van zyn doel , daar
„ by over de gedachten en neigingen van anderen heersch„ te. By zyne natuurlyke welfpreekenheid dat luchtige
„ en dat vrolyke paarende , het welk den Franschman
„ zoo vaak van alle andere Natien onderfcheidt , wist
, hy, ten gepasten tyde, den ernst door een puntig ge„ zeg te ontwapenen , en de hooggefpannen drift ge„ maklyk te bedaaren. Niet ligtlyk te rug gezet door de
tegenwerpingen ; zelfs niet door de drogredenen, zyner
„ tegenilanderen , om dat zyne wederlegging altyd ge„ reed was , niet ligt overbluft door den fouten aanval ,
, om dat hy in de gedachten ook de oogmerken be„ fpiedde , was by zeer juist gefchikt , om de voor,, komende hindermsfen fpoedig uit den weg te ruimen,
„ en zyne ontwerpen krachtdaadig uit te voeren."
Menschkunde beftuurt de hand des Schetzers deezer
Tafereelen. Het uitvoerigste in dit Deel, de Verovering
cler Bastille, is bovenal des vol; en levert hy, fchilderende, de heilzaamíte Lesfen op, voorgelleld met een belangneemend hart, en vol Toepasfing voor zyne Medeburgers. Wy kunnen niet nalaaten met het flot deezes Tafereel, ons Maandwik op te cieren. Het om
gen van DE LAUNAV, Gouverneur der Bastille, een-bren
zrotvlojs t'erruader Iles Volks, vermeld hebbende, vaart
by voort. „ Zoodanig was het rampzalig einde van
„ eenen Man , die zich , door een adelyk trots , door
vuige baatzucht en wreedheid, ,tot wandaaden had
haten verleiden , welke onder een heerschzuchtig Be, (luur ligtlyk over 't hoofd gezien, maar by eene Na„ tie, tot Vryheid ontwaakende, Iniet wel gedoogd kun•
„ nen worden, en waar toe de nationaale gerechtigheid
alleen het tyditip afwacht, om haare geduchte ftraf
, uit te oe`'enen.
„ Ongelukkig voorzeker, dat de gefchiedenis ons zel9 , den voorbeelden levert eener Volksgisting , die niet
gevaarlyk is voor de Vryheid zelve , welke zy voor.
„ heeft
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want , waar behoort de Vryheid
heeft te
meer te gelden, dan in de zekerheid, welke ieder' be„ fchuldigden toekomt, om zich te verdedigen, en zyne
„ onfchuld, zo mogelyk, te bewyzen ? Waar wordt zy
meer geschonden , dan daar een verward gefèhreeuw
„ der Meenigte, op Bene duistere aanklagt van weinigen,
„ het vonnis velt, en den ongelukkigen vooroordeelt,
„ zonder hem te hoeren ? Ook dit was het rampzalig
„ lot van dezen anders roemwaardigen dag.
„ Niet flechts de moedi g IIEQUARD, niet Hechts de
„ deugdzaame Major der Bastil.e, DE r.OsME, die, ten
„ allen tyde de trooster en vriend van alle gevangenen,
„ hunne grieven langs duizende wegen had weeten te ver„ minderen, maar ook DE FLESSELLES , Prevoost der
Kooplieden, werden de flagtuffers der algemeene ver„ warring en woede. Reeds een onguntl:ig vermoeden
„ was tegen den laattien gereezen , uit zyn gehouden
„ gedrag in het Cornmitté, waar in des Volks vertrouwen
„ hem geplaatst had , om de zaak der Vryheid te hel„ pen handhaaven. Zyne menigvuldige te leurfieiling
„ der Meenigte , in het afgeeven van beloofde wapenen zyn aandrang, ow by voortduuring met den
„ Gouverneur der Bastille te handelen , en hem tot in„ neeming van gewapende Burger -macht, ter haarer ver„ dediging, te beweegera, — de vrachtloosheid van zoo
„ veele mislukkende poogingen , welke den argwaan der
ondoorzigtigen ligtlyk gaande m.iakt, hadden een jam„ merlyk wantrouwen gevestigd, het geen alleen door de
„ woelige bedryven van den dag in zyne werking was
„ verhinderd. -- Thans bragten zyne vyanden eenets
„ onderfchepten Brief ten voorfchyn, waar in by DE LAU„ NAY tot (landvastigheid aangemoedigd, en hem eend
„ daadlvke verfterking van hulptroepen zou hebben toe„ gezegd. Of de brief waarlyk van zyne hand, of by in
„ eenen vyandlyken zin gefchreevcn, dan of de geheele
„ befchuldiging een verdichtzel en wrok geweest zy van
byzondere perfoonen , die zyne fiandvastigheid in het
„ beteugelen der Volks -drift niet verdraagen konden, laat
„ de gefchiedenis nog onheflist. Genoeg: de mis„ daad, fchoon onbeweezen, is in het oog der Meenigre
„zwaar genoeg, om hem, als een verraader , ter flraf plaats op te roepen. Een verward gefchreeuw keurt
hem onwaardig om zyne zitting in den Raad te agter„ volgen. Hy biedt zich aan tot het geeven der verlaug5
2
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de opening van zyn gehouden gedrag. Hy verlaat het
, Raadhuis, en op het oogenblix is de wraak gereed,
haaren prooy te verflinden. Een pistool -fchot doet hem
„ ter aarde tuimelen , duizende bajonetten ontee„ ren het lyk van den ontzielden -- de moorddaadige
„ byl houwt hem het hoofd af, om hein, tot een affchrik
„ voor ' alle verraaders, raast dat van DL LAUNAY , in
zegepraal rond te voeren.
„ Heldhaftig Volk van P<arys, verwinnaars der Bastille,
„ meesters van een verraad, dat V en den Staat , de
vryheid met de welvaart, dreigde te vérpletten !
uwe heldhaftigheid van deezen dag is te edel , om alle
„ de gruwelen aan u te wyten, wier breeder ontvouwing
„ de ininraak van ons hart, het gevoel van menschlyk„ heid en recht, ons verbiedt, lie gèn:ide, welke Gy,
midden in alle de onrust, aan de getbeele Bezetting van
„ het Kasteel verleent, wanneer de edelmoedige Frurnfche
,, Guarder zich voor haar in de bres (tellen, en uw me, dedoogen inroepen deeze uwe tnenselbliévenheid is
„ acne te groote ftrydigheid met de overige moord - too,, neelen, om niet ten uwen behoeve alle die verontfchul„ digingen te doen gelden, welken het welwillend hart
zoo gaarn uitfpreekt, wanneer het eene befliste deugd
door jammerlyke vlekken bezoedeld ziet. Dat dan een
„ onpartydig - oordeel, met u te verféhoonen , alleen die
„ genen doeme, die de vryheid prediken, op het oogenblik, dat zy haar verwoesten, ^- alleen die genen," die
„ eene onzalige wraak met den naam van heldendeugd
betfenipelen, en de niet genoeg onderfcheidende Mee„ nigte door hunne fchyn- deugden misleiden — hen alleen,
„ die eerst de ondeugd, en daarna de braafheid zelve,
in verdenking brengen, om zich op derzelver puinhoo9 , pen te verheffen , en alzoo aanzien , eer , gezag, in„ vloed , heerfchappy., en eindelyk ook dwinglandy, te
„ oefenen. Grootsch, by uitfteekenheid grootsch, zullen
„ alle uwe bedryven in de' gefchiedboeken praalen, daar
„ uwe dapperheid geese poogingen onbeproefd liet, om de
„ tiranny tot in haare donkerfte schuilhoeken te bevegten
,, en te overmeesteren; maar ook uw voorbeeld moet het
„ leerrykfte zyn, dat immer Bene Staatkundige Omwenteling gegeeven heeft, of in (iaat is te geeven. — Uw
„ voorbeeld moet alle andere Volken overtuigen , dat de
„ woelingen van vryheid-fchreeuwers altyd te wantrou„ wen — dat elk tyditip, waar op bepaalde en door het
„ Volk
-

„
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, Volk goedgekeurde Wetten mangelen, hoogst gevaarlyk
— dat de zekerheid van eenen ,staat alleen op het gezag.
99 van billyke Wetten gegrond is, en dat geen Land by
„ mogelykheid kan gelukkig zyn , waar ieder gedeelte,
„ elke vergaderde Meenigte van Burgers, ja ieder Burger,
„ hoofd, voor hoofd, zich de wetlooze stoutheid aanmaa„ tigt, om orde, rust, veiligheid, eigendom en recht,
aan een byzonder gevoelen op te oflèren."
.4ardrykskrendige Befchryving en Gefchiedenis van Amerika.
De Vereenigde Staaten van Noord- Amerika, byzonder
Masfachufetis, door c. D. EBELrNG, Hoogleeraar in de
Gefchiedkunde en Griekfche Taal aan het Gymrafiuzn te
Hamburg. Vermeerderd en verbeterd met aanmerkelyke
Byvoegzels, door den flutheur medegedeeld. Uit het Hoog
vertaald, door Y. VAN HAMELSVELD. Eerfte-duitsch
Deels Tweede Stuk. Te Haarlem, by F. Bohn, 1795. In
gr. 8vo. 141 bl:

nnoodig agten wy het, de twee- of drievoudige Tytels , om dit Werk, naar der Kooperen zin, te
O
doen dienen ten Vervoluc of als op zichzelven ftaan-

de, te herhaalen; dit hebiben wy gedaan by de Aankun
Stuks van het Eertte Deel, welks-dignesErft
Tweede thans voor ons ligt. Toen ook hebben wy des
Schryvers algemeen oogmerk , en de wyze, door hens
gevolgd , om 't zelve te bereiken, ontvouwd; als mede
wat Schryver en Vertaaler gedaan hebben, om deezer Nederduitfche Uitgave Bene meerdere volkomenheid dan de
oorfpronglyke by te zetten. Herinnering en overwyzing
zyn hier voldoende (*). Daar ook kan de Leezer
aangeduid vinden, onder welke Hoofdafdeelingen de Hoog
eiken Staat befchryft. Hoofdafdeelingen die alles'-lèera
bevatten wat ter Land- en Plaatsbefchryvmg noodig is,
èn ook door hem gevolgd in den thans befchreeven Staat
Alasfachu/etts.
Over zeer veele Artykelen zouden wy , ten voorbeelae, onze Leezers kunnen bezig houden. In verzoeking
kwamen wy om van de Stokvisch- en LL'alvischvangst, zo
aanmerkelyke bronnen van 't bedaan der Ingezetenen, en
door
(*) Zie onze Ilgew. Vaderl. Lettercef voor z `95, b]. 557.
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door de Engel/die onderdi ukkih,g zo herhaalde keerelf
belaagd e aan 't kwynen ge: -rat, doch weder opgebeurd,
te Ipreeken; dan de breedf}praakigheid , uit naauwkeurigheid der opgave veroorzaai,t, wederhieldt ons.
Menfchenkennis, een der uitlokkendite gedeelten der
Land- en Volksbefchryving , doet ons, voor tegenwoordig, overneemen de opgave van het Character der Inwoonderen , waarin zich genoeg zonderlings voordoet
om de aandagt der Leezeren, op eene aangenaame wyze,
te onderhouden.
„ in het Character der Inwoonderen ," fchryft de
Iloogleeraar EBELING, „ zyn nog immer veele overblyfzels van het oude Puriteinismus uitfteekend ; doch de
invloed 'der Hoofdflad, de uitheemfche Koophandel, en
de laatfte Oorlog, heeft daar in niet weinig veranderd en
weezenlyk verbeterd. Daar heerscht nog wel een uiterlyke Godsdienfige geflrengheid , maar de voormaalige
geest van vervolging is byna geheel bedaard. De gebruiken van den Godsdienst, en de daaglykfche huislyke
aandacht, worden flipt waargenomen; maar men brengt
Beene toveresfen meer ter dood. Bovenal geldt nog de
stille en bykans treurige viering van den Zondag, die
ook door Wetten van ouds af ingevoerd is, welke, nog
in laater tyden, alle reizen, alle wandelen op het veld,
op weiden , in vruchttuinen , op ftraat , enz. op Zondag
verbieden (*). Ondertusfchen houdt men zich in Bostol
in alle deelen hier zo ) Itrikt niet aan (t). Die yverige verkleefdheid aan herbrachte Godsdienstgebruiken heeft nog
tvel veel gebrek aan kundigheden ten grond , en verwekt by veelen huichlary; maar, over het geheel, werkt
zy meer ten goede, en ontaart zelden in Dweepery. Ernst
en deftigheid, maatigheid in driften, en een ingetoogen
Zeeven , zyn nog steeds hoofdtrekken in hun Chara&er.
In Boston is men intusfchen reeds veel vryer en ongedwongener in de verkeering. Men begint de Muzyk te
beminnen ; de uitfpanningen zyn leevendiger,, en de
Luxe meer in 't oog loopende; inzonderheid houdt men
veel van prachtige Rytuigen. Maar tot kleederpracht
heeft men zich nog niet verlaagd. Men heeft onlangs
Schouwfpelen (hoewel niet zonder ílerke tegenkanting
der
,

(') DOVGI AS , B. 1. bl. 259. líiRISSOT I Vol. I. p. I43.

(f) BRISSOT, Vol. I. p. I44.
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der bigotte aankleevers van het oude) ingevoerd; men
kent Bals, groote Gezelfchappen en Clubs, maar men
zoekt in Brastèryen nog geene eere of vermaak, Het
verwyt van ongastvryheid komt af van de Engelfche,a
uit den voorigen Oorlog, en is ongegrond, ten minften in
de meeste Steden. Even min kan men den Inwooneren
hunne vraagzieke Nieuwsgierigheid, die hun eigen is,
ten kwaade duiden. Maar Proceszucht is een oud heer
gebrek , het welk veele Advocaaten weeten te-fchnd
onderhouden, zo als ook de gebrekige Engelfche Wetten ze begunftigen; doch men heeft ze verminderd door
de hoogte der Proceskosten.
„ De geest van Vryheid en Gelykheid was aan deeze
Kolonie van ouds eigen, en heeft ze dikwyls in beweeging gebragt. De gefchiedenis bewyst, dat by niet wei
heeft toegebragt tot het gelukkig voltooijen der Om--nig
wenteling. De daar door over 't geheel verfpreidde gelukkige middelhand, de algemeene gegoedheid, die,. alleen in de Hoofdíteden , weelde (en derzelver gevolg
erne meer aanmerkelyke ongelykheid haarer Inwoonderen) veroorzaakt; de wyze Staats-inrichting, welke aan
de openbaare Beampten geenen grooten voorrang, en
slechts middelmaatige inkomíten veroorloft , maar geen
van beiden voor het leeven verleent, behouden die wel
Republikeinen,-daigelykh,nbwardez
zo wel voor den aanzienlyken hoogmoed der ryken en
grooten, als voor het laag kruipen der armen en geringen. Sommigen der eerfte Posten in de Regeermg maa.
ken egter Bene uitzondering, met betrekking tot de inkomften, en worden daarom gezocht.
„ De Leevenswyze heeft haare oude eenvoudigheid alleen in weinige groote Steden verlooren; maar in de overige, en doorgaans ten platten lande, is zy nog onvervalscht. De Zeden zyn goed, en geene ondeugden heer
Zelfs zou de neiging tot geestryke dranken-fchend.
derzelver uitbarfling niet bevorderen. Vandaar z- wei
en , en dat verfcheide jaaren achtereen-nigdotraf
Beene vonnisfen over moordenaaren, zeldzaam over dieven, van de omreizende Rechters zyn uitgefprooken. -Twee onder de Landlieden niet ongewoone gebruiken
zyn fpreekende bevtyzen van de onfchuld der Zeden.
Men noemt het koppelen (bunding) en het bezoeken (tar.
ryin<g). Volgens het eerste mag de huwbaare Dochter
des huis, zonder voor haare deugd en eere te vreezen,
S4
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haar nachtverblyf met den reizenden vreemdling deelerf.
In de i}reeken langs de kust, heeft de menigvuldiger ver
vreemdelingen deeze gewoonte verpest:-keringmtd
Het laatife heeft iet gemeens niet het; ven/leren der jonge
Landlieden in Idinmige Kantons van Zivitzerland. Wanneer een jongman een Meisje bemint, en haar wenscht
te trouwen, dan doet by om haat aanzoek by haare
Ouders , (zonder wier toeflemming hier geen huwelyk
geoorlofd is,) en als deeze bewilligen, vergunnen zy hem
eenen nacht alleen by haare Dochter te blyven, om te
zien of zy het over de verbintenis eens kunnen worden.
Deezen gaan ten laatalen , evenwel zonder zich geheel
te ontkleeden, met elkander na bed. Als de beide partyen het eens worden, dan wordt het Huwelyk fpoedig
voltrokken: zo niet, dan zien zy elkander niet ligt weder. Het geval is zeldzaam dat uit deeze byeenkomst
Bene noodzaaklykheid van trouwen ontstaat (*). Evert
min gevaarlyk zyn de Sledevaarten der jeugd by nacht,
van beiderlei kunne, en hunne byeenkomflen op bals op
afgelegene plaatzen.
„ De Vrouwen hebben, over 't geheel, den roem van
Zedigheid , en yver in het betrachten der Huislyke
Plichten. Eene goede Huisvrouw , eerre getrouwe Moeder, heeft algemeen hoogachting, in de Steden zo wel
als ten platten Lande. De meeste huisgezinnen zyn ryk
van kinderen : want de Vruchtbaarheid der Vrouwen is
groot. De Opvoeding vormt de Kinderen vroeg tot
Godsvrucht , en tpt een werkzaam kostwinnend leeven.
Daarom houden zich ook de Vrouwen en Kinderen der
Landlieden bezig, toehalven hun arbeid in den Landbouw,
met huislyke gemeene handwerken in volle en linnen
tot eigen gebruik , min egter met (pinnen en anderen
hulp-arbeid voor de Manufa tuuren in de Steden. Over
't geheel bezielt de geest van arbeidzaamheid byzonder
de Landbewoonders van deezen Staat : dit bewyst zelfs
hun drift tot verhuizingen, om wildernisfen te gaan bebouwen. De flechte getleldheid van den grond, en de
moeilykheden van het Klimaat, onderhouden denzelveit
desgelyks, gelyk ook de gesteldheid der Boeren -hoffie.
den. Deeze zyn, uit hooide van de ingevoerde gelyke
ver(*) BURNAAY, bi. 170. en woordelyk uit hem ax;cvaV, Vol.
II. p. 6, 95. Verg. p. +t , g6.
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verdeeling onder alle de Kinderen, gewoonlyk maar klein;
doch de Boeren bezitten ze doorgaans als Pryhoualers
Want wie 's jaarlyks 40 Schellingen inkomen met zyn
eigen landgoed 'er in heeft , wordt als een Vryhouder
aangemerkt, en heeft, wanneer by zoo veel als twee
derden van zyn hoofdgeld in eenige andere belasting betaalt, item in de verkiezingen van zyn Vlek (C). Dit
geeft ook aan den min ryken Landman onafhangelykheid, en eersen invloed in de Regeering, die hem, hoe
wéinig verlichting by ook in andere dingen heeft, hoe
zeer by anders aan vooroordeelen verkleefd is, in zaaken
van het Gemeenebest, kunde en deelneeming inboezemt,
welke nog door het geftadig leezen der volkomen vry ge.
fchreevene Nieuwspapieren onderhouden wordt. Daardoor
hebben de meesten zich eerie hebbelykheid verworven,
om over deeze onderwerpen met een groote welfpreekenheid openlyk te fpreeken, welke de Huisvaders reeds by
1unne daaglylcfche huisaandacht oefenen (t)."
De veelvuldige i^hikkingen, in deezen Staat, voor eigen lyk gefprookene Geleerdheid en Weetenfchappen, vermeld
hebbende , voegt de Schryver 'er nevens : „ Algemeen
nuttige kundigheden , en eene weldaadige verlichting ,
zelfs van het Landvalk, worden insgelyks door Leesbibliotheken en Nieuwspapieren zeer bevorderd. De eerten
worden in veele Vlekken door talryke intekeningen bezorgd, en dus leest de Boer zelve de beroemdf'ce Zedekundige, Godgeleerde, Gelchied- en Staatkundige Werken , en de beste Engelfche Dichters. De Nieuwspapieren zyn niet min een gewigtig middel ter verlichting: zoo veel te meer, dewyl zy met eene volkomene
veyheid der Drukpers gefchreven worden ; naardien alles
wat Cenfuur heet hier een gruwel zou zyn. Door dezelven verneemt liet Volk de verhandelingen van het
Kongres zoo wel als van zyne eigene Wetgeeving , die
daarin dikwyls met eene strenge toetzing beoordeeld worden; het leest de nieuwe Wetten, Staatsrekeningen, Staat kundige, Zedekundige en vermaaklyke Opllellen, benevens
het
(*) Aae 1786. in áe Perp. Laws, p. 2r.
(f) Cultii. diner. Vol. II. p. 36. BRissor,, Vol. II. p. aar.

BURNABY, bl. i68. 174. Verg. daar tegen TRUGTH's Tour, Vol.
II. p. 364. doch dezelve erkent dat by te vlugtig gereisd
heeft.
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het nieuws van alle Landen; doch onder het welk het
Tsuroprsch nieuws, om dat het meest uit Engelfche Dagbladen afgefchreven wordt, dikwyls zeer mismaakt is."
In eene Aantekening geeft de Schryver voorbeelden op
van de grin ate vryheid, hier in , zonder het verwekken
van Staatsonheilen , gebruikt.
EBLLI,vG merkt wyders op, van de Handwerken en
Fabryken %reekende : „ Geen der Britfche Kolonien in
,fhnerika toonde eene zoo vroede en levendige neiging tot
het voortzetten der Manufa &vuren als MasJachujetts, het
welk ook tegenwoordig , naast Pen /ylvanie , onder alle
de Vereenigde Staaten, de meeste en aanmerkelykfte Ma.
nufa&uuren bezit. Zeden den eeroen aanleg deezer
Volkplanting, zagen hier de Ingezetenen zich uit nood,
en door gebrek aan eigen landsproducten, waar tegen zy
Kngelfche Manufac`.±uurwaaren zouden hebben kunnen inruilen, gedwongen, veele van de gemeene werktuigen en
grove kleederen zelve te vervaardigen. — In laater
tyden vermeerderde de Revolutie - Oorlog hunnen yver in
deeze huislyke Manufa uures ongemeen, zoo dat zy zedert onverwagts groote voortgangen daar in gemaakt
hebben. Reeds vóór den Oorlog was 'er niet ligt een
buisgezin, behalven in de Zeehavens, het welk niet zyn
gemeen wollen en linnen met eigen handen vervaardigde, zonder den arbeid van den Landbouw te verzuimen.
Vrouwen en Kinderen hielpen daar aan op 't vlytigst,
zy bereidden het VIas, kamden de Wol, fponnen , en
byna elke welgezeten Boer hadt zyn Weefgetouw. Twee
derden der Visfchers waren met duurzaam en f'erk, alhoewel niet fraai gemaakt, inlandsch laken gekleed. Men
voerde zelfs reeds katoen in uit de Chest - Indien, om die
tot kleederen te bewerken. Thans wordt deeze zydelingfche bezigheid van den Landman nog levendiger
voortgezet, en te water en te land reeds het een en ar.der van de voortbrengzelen deezer huislyke Manufachuuren in Linnen en Wolle uitgevoerd." Tot deeze bepaalt zich die Werkzaamheid niet , gelyk de Schryver
in 't breede toont. Ten Plot aanmerkende: „ In Boston
hebben de Handwerkers en Manufa&uriers een byzonder
Genootfchap van Afgevaardigden uit hun midden geI}icht, welke de toeneeming van deeze hanteeringen ten
oogmerk heeft. Zonder twyfel zal de Regeering 'er voor
zorgen , dat zy den boozen Geest van Gilden, die men
bier gelukkig nog niet kent, daar buiten houdt."
Van
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Van don Koophandel, in deezen Staat gedreeven, vinden wy, ten Plotte, een voor alle Handelaaren leezenswaardig verflag.
Betoog, dat het Volk, onder welk eene Regeeringsvorm men het
zelve ook moge befchouwen , in eenen gezonden zin niet kan
gezegd worden de eenige wettige Souverain te zyn; met eene
duidelyke bepaaling van 't geene, in eenen gezonden zin, nopens see Souverainiteit ties t olks kan worden vastgefleld, alles
overeenkomflig de leegten van den Mensch en Burger ; en
sleet hFt gezag der beroemd/te Mannen en der H. Schrift
ten fleck/La bekragtigd. Ut enim Magi(tratibus leges, ita
Populo pro; font Magiftracus. CicEito de Leg. Lib. 1I1. 48 bl.
Iii gr. 8V0.

Oude kost, met geen fmaaklyke faus overgooteu!

Plegtige Redevoering , over de nuttigheid en noodzaakl^kheid
van te zorgen voor eene goede Opvoeding der Kinderen van
minvermogende Ouders , by een Dryheidminnend Volk. Uit.
ge/prooken in 't C,.00r der Groote of * St. ;dans Kerk te Gouda,
in Bene Algemneene Vergadering van mildadige deelnemers,
en deelnemeresfen , in het Fonds , waer uit Kinderen, vast
minvermogende Ouders , onderweezen worden , den q. dugus.
tus des 7aers 1P95. Het eer/te Baer der Bataeffche Flryheid.
Door J BESSzN, C.risten Leeraer aldaer, en Mede-lid van
'er fcheidene Maetfchappyen : benevens eenige andere Dicht.
flukken, tot dit plegtig Feest betreklyk, door denzelven vervaardigd. Te Gouda, by H. L. van Buma en Comp., en
J. van Son, ten voordeele van het Fonds. In gr. 8vo. Met
het Voorbericht en de Feestzangen, 64 bl.

deezen breedvoerigen titel , voor een zo klein fluksU
itken, zullen onze Leezers, en de Gelegenheid, by welke
deeze Redevoering is uitgefprooken, en den Inhoud derzelve,

gemaklyk kunnen opmaakera. liet Voorbericht behelst
een Gefchiedkundig Verhaal van de Lotgevallen deezer Maat
waar toe ook twee Bylagen, bh 4.7-52, het gebeurde-fchapy,
ten aanziene derzelve in 1795 betreffende, betrokken moeten
worden. Dus kan deeze Redevoering als een Monument
voor de Leden der Maatfchappy dienen. De Redevoering
zelve tekent eenen warmen Menlchen. en Kinder- Vriend, en
is in eersen niet ongevalligen flyl gefchreeven. Ook ie de Re.
denaar niet ongelukkig geweest in 't famenftellen der Dicht.

ftu?:jens, die in dit Werksiten gevonden worden, of 'er bygevoe^d zyn.

De
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.fie Férwoesting van de Stad Graave: of dc verfcizriklyke Uitwerk
Ti eur/ el in één Bedryf.-zelsdrDwingay.Rpublkesch
Door den Burger G. PAAPE. Te 's Hen o, essbosch, by de lPed.
C. A. Vieweg en Zoon . Te Tilburg, by J. C. Vieweg, 5795.

.ira 8vo. 31 bl.

.De Edelmoedige Overwinnaars , of de Zege der Uryheid ; Too.
neelfpel , naar liet Franfche van de I3urgeresfe nzoLé , door
'. G. WITSEN oEysoiEI.. Te 4mflerdam , by de Erven C t
N. Guerin, 1795. In 8vo. 44 bl.
Het hryheidsfeest , Divertisfement , raar het Hoogdxitsch van
den Burger J. H. DP.SSAUR , door P. G. WITSEN GEYS$EEK• TO,

4znjlerdain , by dezelfden, i7e5. In 83'o. 27 bl.
De ware Ileldenmoed , Tooneelfpel. Gevolgd naar het &ransch
van DUVAL. en PICARD , door P. J. UYLENBROEK. Te Ai f?er-

darn, by P. J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. Sg bi.
y voegen deeze Stukskens byeen , om dat ze allen ge.
YV noegzaatn , fchoon op een byzondere leest geschoeid ,
op het zelfde uitkomen. Ieder van deeze heeft zyne byzon.
dere, doch niet evengelyhe, waarde. En, gelyk ze gefcitreeven zyn om het voordeel der Vryheid, en het fchadelylce
der Dwinglandy, af ce fchetzen , hebben ze allen het zelfde doel,
am waare Vryheidsmin, en afkeer tegen ale geweldige over^.eerfching, en dezelve ten diende qaande mishandelingen, aan
te kweeken. Allen zyn ze geftemd naar den toon des tegen '

woordigen tyds.
De ZYéldenkende Repre/entant, Tooneelfpel. Door n. A. VAN nE
WART . Te nmflerdarn;, by P. J. Uylenbroek, 1796. In 8vo.
43 bl.

y zouden dit wel by de voorgaande Toneeltukken gevoegd
hebben, als tot dezelfde zaak, de omltandigheid Geezer
W
dagen, betrekking hebbende ; doch tiny achtten het der byzondere melding waardig, om dat daarin , aan de eene zyde, op
eenen leevendigen trant , het bedaard en echt Patriotisme , in
tegenoverflelling van het driftig en onberedeneerd , of uit
kwaade grondbeginzelen fpruitend , en derzelver byzondere,
alitwerkzelen; en, aan den anderen kant, de edele denkwyze,
en onverfchrokkene b edaardhei'd van een eerlyk, deugdzaam en
regtvaardig, Volksvertegenwoordiger, worden getekend. Waarom
gay dit fluk , in 't byzonder , der leezing waardig oordeelen.
'

AL GEMEENE

VADERLANDS C HE

LETTER- OEFENINGEN,
J.

Nagelaten Leerredenen van G.
ZOLLIKOFEK , Predikant der Evangelisch - Hervormde Gemeente te Leipzig.
In het Nederduitsch vertaald. inregende Stuk. Te Amf erdam, by de Erven P. Meyer en G. Warnars, I95.
In gr. 8vo. goo bl.

A

l zints onze vroegf}e aankondiging van ZOLLIKOFER'S
Leerredenen, noemden en roemden wy dezelve, als
eene waardige bydrage tot den opgehoopten fchat van
gedrukte Leerredenen, en wel byzonder tot de zodanigen onder dien opgefi=apelden hoop , welke onder de
?raaie en voortreflèlyke Opf{ eden moeten gerangfchikt
worden. Naa het doorleezen van dit Negende Stuk ,
vinden wy geene reden, om het dikmaals gevelde oor
te herroepen , maar veel meer ons geregtigd, om-del
het, even als de voorgaande, als een fligtelyk Leesboek
ten gebruike van Godsdienf}ige huisgezinnen aan te pryzen. Twaalf Leerredenen zyn bevat in deezen bondel.
Om onze Leezers over het nuttige en lcerzaame, welk
zy hier kunnen aantreffen, te doen oordeelen ; willen
WY ons de moeite des overfchryvens van de Opf' hriften
wel getroosten. Zie hier dezelve : Oorzaaken van het
Gebrek aan gezellig genoegen. Oorzaaken van het Gebrek
aan Huisfelyk genoegen en Huisfelyk geluk. Regelen der
Voorzigtigheid by de becordeeling van het geluk van andere men/then. Verbetering der hegr ppl„en noopens de Gelukzaligheid van het toeknmende leven (in twee Leerredetien.) De beste Voorbereiding tot de Gelur zaligheid des
toekomenden levens. De Voortreflykheid onzer kennis in
het toekomende leven. De mee, dere L portre lykheid onzer
Deugd in het toekomende leven. De Leer van het Euangelie noopens de Gelukzaligheid. Ons Geluk hangt niet
zo zeer van de uiterlyke omjlandigheaen af, als wel var,
onze Gemoedsgo ieltenis. De nat uurlyhe Gelykheid der
Menfclien. De Tlerfclieidenheid der Standen en der ui
-terlykomfandigh
onder de 117enj2hen,
-
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Gin, naar gewoonte, iets ter proeve voor te draagen,
bepaalt zich terstond onze keuze tot des Schryvers bedenkingen over de oorzaaken verse hei Gebrek aan huisfelyk
genoegen en huisfelyk Ge/tik; een onderwerp, ZOLLIKOF.ER's penne waardig, en welks behandeling, indien by
de wasre oorzaaken nebbe aangeweezen , hem den dank
van veeeen zal doen wegdraagen. fly vangt aan niet eene
loffpraak op het genoegen van het huisly.k leeven , als
verkrygbaar voor alle menfchen , zuiver in zynen aart,
en over alle geluksbedeelingen zynen invloed verfpreidénde. Intusfchen is dit genoegen verre van algemeen.
De oorzaaken en gronden daarvan op te rpooren, en na
middelen om te zien, hoe dezelve uit den weg te rui
taak, door onzen Prediker op zich genomen.-men,isd
Hv bepaalt die oorzaaken tot de volgende. De eerfte is
Gebrek. aan tiiwederzydfcire achting en liefde. „ Zal ik wel
„ het gezelfehap en de verkeering van den geenen zoeken, — van Wien ik laage gedachten voede, wiep ik geene
„ goede hoedanigheden , geene braave gevoelens , geene
,, verdienflen jegens my en anderen toefclíryf, van Wien.
„ ik geloof,. dat by my niets leeren , my in niets be„ hulpzaam zyn en helpen, niets tot myn geluk toebren•
„ gen kan ? En hoe dikwyls is dit niet bet geval tus„ fchen echtgenooten, tusfclien bloedverwanten en huisHoe dikwyls vestigt men zyn huisfegenooten !
lyk geluk op verwachtingen, die met de natuur der
dingen en van den mensch ftrydig zyn! Men verwacht
„ van menfchen eene nicer dan menfchelyke volmaakt.
genoegens zonder eenigen last, vermaak zonbeid,
„ der eenig inmengfel van kommer en zorgen. Blyft
deeze verwachting, zo als 't niet anders zyn kan, on„ vervuld, dan houdt men zich voor misleid, voor
bedrogen ; ziet al het fchoone en goede, 't welk de
„ oorzaak der misleide verwachting indedaad bezit, over
het hoofd; fchat het niet naar haare innerlyke waar„ de, maar naar de buitenfpoorige, willekeurige afbeelding, die men 'er zich eenmaal van maakte. — Hoe
„ zou daar wederzydfche achting en liefde plaats vin„ den, en hoe zonder dezelve huisfelyk geluk genoten
„ kunnen worden ! Byna even zulke fchadelyke gevolgen
„ fleept niet zelden de onvoorzigtigheid na zich. Men
„ verbeeldt zich door het huisfelyk leven, door het echtverbond, van alle regelen van welvoeglykheid of van be„ taamelykheid ontflaagen te zyn. Men houdt derhalven
„ vol-
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„ volitrektelyk op over zichzelven te waaken en zichzelven geregeld te beftiere.n , geeft zich zonder eeni^e
„ weerhouding aan zyne natuurelyke of aangenomene
„ zwakheden en gebreken over, vertoont zich dikwyls
„ in het ongunftigtte en ergerlyl:fte licht, misbruikt de
„ rechten der vertrouwelykhetd en der o penhartigheid
„ tot belediging toe, ja maakt zichzelven diets, dat 'er
„ onder perfoonen , die zo naauw met malk,.nder ver„ bonden zyn, Beene wederzydfche verfUhooninu en toe„ geevendheid behoeft plaats te hebben." Den fchadelyken invloed van dit alles ontvouwd, en het tegengei}elde daar van hebbende aangepreezen, noemt ZOLLIKO1'ER, als eene andere oorzaak van gebrek aan huislyic
genoegen, ge f rek aan wederzydfciie rdeelneenaiag. .Naa
eenige fciladelyke uitwerkzels daar van genoemd te hebben, „ hoe veel ligtor (vraagt by) valt niet Bene kwel„ ling te draagen, die men aan den vriend van zyn hart
„ mededeei,t ! Hoe veel aangenaamer is niet elk lily
„ vooruitzigt, waarin men zich geraeenfchappeiyk met
„ den geenen verheugt, die 'er het grootife deel aan neemt!
„ Hoe veel zoeter finaakt niet elk genoegen, 't ever.
men gemeenfchappelyk met hem geniet !" Als eerre
derde oorzaak volgt nu, gebrek aan fnerak in on b/iulc!ige
en eenvoudige verrmaaken. „ Genoegen en verftrooijit.g,
„ (leezen wy, onder andere,) bedwelming, zelfvergeetirg,
zyn by al te veele menfchen woorden van eererlei be,, telenis. Zy zoeken het eerfre slechts daar, waar zy
„ het laatte hoopen aan te treffen. Ilet huisfelyk leven
„ heeft derhalven weinig bekoorelyks voor hun. Alles,
wat zy daar zien en hooren , komt hunne verwaande
„ zintuigen en hunnen bedorvener finaak te eenzeivig,
„ te verveelend, te weinig aantreklyk voor. Zy willen
„ niet in zich en voor zich, maar gelieellyk in anderen
„ en voor anderen heftaan en denken en leeven. -- poe:
„ talryk, hoe zuiver, hoe bevredigend zyn niet de een„ voudige, onfchuldige geneugten des huisfelyken levens!
„ Ieder luiste oordeelvelling , ieder leerryk gezegde ,
ieder edel gevoelen , iedere deugdzaams ge vaa wor„ cling, die men daar uitdrukt, iedere billyke en loflyke
daad, waarover men daar met malkanderen fpreekt ,
„ ieder bewys van hoogachting en van goedkeuring , ie„ dere aanmoediging tot het goede , iedere ;erustílellin
„ in lyden , die men daar ontvangt , `ieder vriendclyk,
vertrouwlyk g•prek, 't welk men daar voert, iedere
„weT2
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, wedergydfche uitíl:orting en mededeeling van het hart
„ hoe aangenaam moet dit alles voor den onbedorven
fmaak zyn! En dan,
de gemeenfchappelyke vorming van gevoelige jeugdige zielen tot wysheid en
deugd , tot nuttige burgers en redelyke Christenen .,
„ de zorgvuldigheid om geene andere dais goede zaades
„ in hunne harten te firooijen ; het opmerken van eik
„ uitbottend fpruitje van hun verttand en van hunne
goede gezindheden ; liet waarneemen van elke kleiner
„ of grooter vordering, die zy op de hun voorgefchree.
vene baan naaken ; het vooruitzigt op hunne toeko„ mende gebruikbaarheid en algemeene nuttigheid : welti
„ ke bronnen van het edelffe huisfelyke genoegen moet
dit niet voor den geenen openen, die hetzelve op den
rechten prys weet te itellen ! " — By de voorgaande
paart zich, als Bene vierde oorzaak , gebrek aan hulpbronnen, of aan middelen om zich wet malkanderen te ver=
mnaaken. „ Al wie een ledig hoofd en een koud
„ hart in 't huisfelyke leven medebrengt ; al wie daar
„ volftrekt over geene andere dan dc gewoonfte zaaken
„ weet te fpreeke:i, en enkel door íterke zinnelyke in„ drukfels bewogen of gefchokt kan worden; heeft zich
zekerlyk niet veel genoegen, niet veel geluk, van de
„ genietingen diens levens te belooven.
Enkel zin nelyke vermaaken zyn welhaast uitgeput, even gelyk
„ de kleine gebeurtemsfen en ontmoetingen van den dage
Maar, indien zo naauw verbondene perfoonen met een
„ denkend vershand en een welgefleld hart in den kring
der huisfelyke verkeering verlchynen ; indien zy ee„ nen vasten fmaak bezitten in alles , wat waar en
fchoon en goed is ; indien zy lust en bekwaamheid
hebben, om te leeren en om geleerd te worden; indien
„ hun het gemeenichappelyke leezen van een goed leer„ ryk boek het misfen van een fchitterend gezelfchapy
„ vergoedt; indien zy aan alles, wat de menscuiheid
„ en haar lot betreft, een oprecht deel neemen; indien
„ zy niet vereenigde krachten naar verhevener. wysheid
en deugd , naar ;rooter zedelyke volmaaktheid, ítrec^
ven ; indien zy, eindelyk, den godsdienst als hun grootst
belang aanmerken, en het genoegen der verlichte
„ Gods zrucht en der redelyke Godsdientir e overdenkingen genleenfcl:appelyk r;enietun : zal of kan het
„ hun dan wel ccit aan ryke , onuitputbaare bronnen
van genoegen en geluk ontbreeken?" ..--.. Als eenti
ver.-
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verdere oorzaak van gebrek aan huis1elyk genoegen en geluk meldt,eindelyk,ZOLLIK0FER gebrek aan de noodige rust
cn Jiilte des gemoeds. „ Al wie (fchryft hy) van de eerre
of de andere ongeregelde drift , 't zy baatzucht , of
nyd en jaloersheid, geihngerd wordt, al wie zyn werk
en bezigheden met angstvallige zorgen vervult , en
, van deeze zorgen overal vergezeld en vervolgd wordt;
„ al wie niet naar grondbeginiels, maar naar liet geval,
„ naar grilligheid en luimen, denkt en handelt, heeds
„ met zichzelven in twist leeft , nooit recht weet, wat
„ hy wil of niet wil, en fchier altoos niet zichzelven en
de gantfche waereld overhoop ligt ; is volfcrekt niet
„ vatbaar voor huisfelyk genoegen en huisfelyk geluk."
Om nu van andere niet te fpreeken , eener herhaalde
leezinge waardig is de Leerrede, handelende over de
Verfcheidenheid der Standen, en der uitwendige omflandigheden der menfchen ; als zynde de bedenkingen, hier
voorgedraagen , by uitneemendhcid gefchikt om zornmigen, welke aan dit vcrfchynzcl, als een fleen der erger
zich ftooten , met den tegenwoordigen Raat der-nisfe,
menfchelyke zaaken te bevredigen. Zie hier 's Mans
3boofdbewyzen, en Benige trekken ten bewyze : De TFcrfcfieidenhcid der handen, van muagt, van aanzien, van
rykdom, en wat van dien aart meer zy, heeft Kaaren
grond in de menfchelyke natuur. „ De een, zegt ZOLLrKOFER, zal het hein aanbedeelde land niet de grootfte
zorgvuldigheid bebouwen, hy zal door zyne fchrander„ heil en vlytigheid zo veele fchatten uit de aarde trek.
„ ken, als zy Hechts in ftaat is hem op te leveren, by
„ zal derhalven in weinige jaareg zyn inkomen verdubbe„ ten, en zich overvloed verfchaffen. Een ander daar en
„ tegen zal door traagheid verhinderd worden, om zyn
verftand en zyne vermogens behoorlyk in te fpannen,
$, hy zal de gunftige gelegenheden ter bewaaring of ter
vermeerdering van zyn vermogen , die zich by hem
aanbieden, of over het hoofd zien, of niet gebruiken,
„ by zal groote mistlagen in het aanwenden en beftieren
zyner goederen begaan, en in korten tyd zal 't hem
„ zelfs aan het noodwendige ontbreeken. " Zonder
deeze verfcheidenheid der tanden en levenswyzen, zouden
ivy zeer vele geriefykfieden, die WY thans genieten, rol
moeten ontbeeren ; zie daar eerre tweede be--fzrektly
denking, en vervolgens nog eene andere, volgens welke,
uit kragt deezer -ar God gemaakte inrichting, de mes
-
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fchen de beste gelegenheid hebben, on. alle hunne verfchiilende
bekiraajnheden, vermogens en gaaven, aan te reenden, en tot
der hoogfcn trap van volmaaktheid te brengen. Uit
hoofde van deeze Goddelyke inrichting genieten de menfchen alle foorten van genoegen en aangenaamheden, vaar
vatbaar zyn; en , deeze yerfcheidenheid is een-vorzy
yoortref'yk middel, om ons in dc deugd te oefenen, en ons
daar door voor de volmaaktheid en gelukzaligheid des anderen levens gefchikt te maiaken; ------ deeze zyn de overige bedenkingen, met welke de waardige Redenaar zyne
ílelling aandringt; leidende voorts uit dezelve de gevolgen af, door welke hy zyne Toehoorders tot vergenoegd
waardig bekleeden van hunne byzondere-heid,to
handen, en tot het onbezweeken yveren na eenen ver
-lievnrfadtokmenwarld,ukytg
aan te fpooren. Ons beftek verbiedt het overneemen van
verscheiden zeer fraaie aanmerkingen , welke wy hier
aantreffen.

%Verhandeling over den lYandcl des Geloofs. Door WIL
M A. Predikant te Londen. Uit het-LIAMRONE,
:Ungelsch vertaald. Theede Deel. Te Imflerdam, by
J. Allart. In gr. 8vo. 321 bl.
e Eerw. ROMAINE vervolgt en voltooit hier zyne op.
Dgeva tte taak (*), om, in de onderfcheidene byzonderïieden, in welke den Christen leed en onheil wedervaart, te ontvouwen den heilzaamen invloed des geloofs
in jrzvs , ter overwinninge van allen tegenland, wel,
ken hy ontmoet op het pad der Godzaligheid, om zyn
gemoed in eerre kalme rust en vreedzaame onderwerping
te bewaaren, en alzo het genadeloon zyns flrydens en
worllelens, de kroon der overwinninge, weg te draagen.
Zie hier den inhoud der negen Hoofdílukken, in welke
dit Deel gefmaldeeld is. „ Dc geloovige gaat op zynen
„ leeg voord , zich in God verblydende. De ge.
„ loovrge wandelt ootmoediglyk met God, draagende zyn
„ kruis. De geloovige, door uitwendig kruis ge:
,, defend, draagt liet met geduld, en vindt liet een uit„ neeÇ) 7.1 ë de Lette

ij voor t79e , bl. 360.
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neemend hulpmiddel op zynen weg naar den hemel.
„ -- De geloovige , door inwendig kruis geoefend ,
„ leert meer ootmoediglyk te wandelen met God.
De geloovige firydt den goeden ftryd des geloofs, en
„ gaat voord, overwinnende, en op dat by overwinne.
De geloovige (tapt voord, i}rydende den goeden
„ ftryd des geloofs, en behaalt dagelyks de overwin,, ning op de wereld. De geloovige treedt voord,
,, wederftaande en overwinnende de laagcn en aanvallen
„ des verzoekers. — De geloovige, door Gods kracht
„ bewaard, volhardt in zynen heiligen wandel en zege.
ryken ftryd. — De geloovige voleindigt zynen loop,
„ en gaat in in de ruste."
Deeze opgave zy genoeg om de bedoeling deezes Werk
te leeren kennen: want voor een doorlooperd berigt of
uittrekzel is hetzelve niet wel vatbaar. Om iets ter
proeve van ROMAINE'S denkwyze en leidinge te melden,
bepaalen WY ons tot het laatfle Hoofdfluk. Aldaar befchouwt hy den Geloovige, als uit deeze Waereld zul.
}ende overgaan inde eeuwige ruste. Tot menfchen van
onderfcheiden aart , nederliggende op het flerfbedde,
rigt hy aldus zyne rede: „ Misfchien zyt gy gerust en
„ wel;.emoed, om dat uw uitwendig gedrag onberispelyk
„ is. ' Dan wacht u, van op uzelven te vertrouwen,
„ op dat uw deel niet zy niet hen , die in openbaare
„ godloosheid leeven. Indien gy uwe gefteldheid , of
„ het geen gy meent te bezitten , ten grond van uwe
„ hoope en verwachting legt , indien gy vertrouwt op
„ uwe pligtsbetrachtingen of deugdzaamheid, of dezelven
„ met de Gerechtigheid van Christus wilt faamen paa„ ren, en in zulk een vertrouwen den dood te gemoete
„ gaat hoe vreeslyk zult gy u dan bedroogen vin„ den ! Dan is uw eeuwig verderf onvermydelyk. Zulk
„ eene valfche hoop wordt aldus befchreeven: Ziet, gy
„ alle die een vuur aanjleekt , die u met fpranken om„ gordt; wandelt in de vlamme van uw vuur, en in dG
fprankcn die gy ont/looken hebt. Maar wat zal de uit„ koomst weezen? Dus ƒpreekt de Heer: Dat gefchiedt
u van myne hand, in fnerte zult gy lieden liggen; en
te faamen met hem, zal de openbaare vyand van God
„ en Christus liggen. — Een loochenaar der Open„ baaring wordt op het Ziekbedde neêrgelegd --- eeoe
„ sleepende kwaal verteert allengs zyn leven — de Gc„ neesheer wanhoopt aan zyn herflel zyne krankheid
„ is
Ç4
„
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„ is doodlyk — en hy zelf is daar van bewust. Dan,
„ helaas! by is ten eenemaal onbereíd voor den dood ets
„ het oordeel. Hy heeft eenige Godvruchtige Vrienden,
„ die hem vrymoedig onderhouden over zynen eeuwigen
„ Raat ; doch by wil niets hooren van zyne fchuld voor
God, noch van de noodwendigheid eenes Verlosfers,
Men ontbiedt Benen Leeraar by hem; en dees fpreekt
hem van de zonde , als Bene overtreeding van Gods
heilige Wet — van Gods Rechtvaardigheid, welke
,, niet nalaaten kan , den overtreederen loon naar werken
te geeven — en van de onmoogelykheid voor hem,
„ om voor Gods Rechterdoel te kunnen bei}aan, ten zy
„ aan alle de eifèhen, welken de Wet en Gods Recht„ vaardigheid op hem hebben, voldaan worde. Hy beproeft, om den flervenden te overtuigen van de God„ beid van Jefus, en van het Godlyk werk, door Jefus
volbragt
doch te vergeefsch; by veracht den raad
des Leeraars, en antwoordt, met een verhard en on„ boetvaardig gemoed: ,,, Het gaa met my in de eeuwigheid zoo als het wil; ik wil niets te doen hebben
,,, met uwen Jefus." — Zoo sterft hy. Wy be„ hoeven hem niet te volgen tot den Godlyken Rechter„ Roel, om te weeten wat van zyne ziel geworden is.
„ Gods onfaalbaar woord leert ons, wat het deel der on„ geloovigen zal weezen. Hunne rampzaligheid is zoo
„ zeker, als Gods waarheid. 0 Leezer,, onder„ zoek uzelven; want die niet gelooft, is aireede veroor„ deeld, dewyl by niet geloofd heeft in den naam van
Gods eeniggebooren Zoon.
„ Welligt zyt gy een Christen in naam. Maar wat
„ dunkt u van Christus? De groote dwaalleer in deeze
dagen raakt den Perfoon des Middelaars; en indien
„ gy tot dezelve vervallen zyt, kunt gy geen' grond heb„ ben om by uw flerven de zaligheid te verwachten. Is
„ Christus Jehovah? 0 ! laat dit gewigtig ftuk niet on„ beflischt. De waarheid van zyn woord, en de eer van
„ zyn volbragte werk, hangen geheel van dat ééne punt
,, af, en zoo ook uwe waare gemoedsrust en gegronde
„ hoope. Want indien gy niet gelooft dat Hy de waare
zelfwezige God is met den Vader en den Geest, zult
„ gy in uwe zonden derven. Zyn lyden kan niet gel„ den ter voldoening voor uwe zonden, noch zyne gehoorzaamheid tot uwe rechtvaardigheid , indien Hy
,, niet Jehovah is. Zonder geloof in Hem., als den God
').) ly-
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„ lyken Verlosfer, zal de dood u onder fchuld vinden,
„ en het oordeel zal u verwyzen tot de vyanden van
God en Christus."
Dus 1loutmoedig het toekomflig lot der natuurgenooten te doen afhangen van een Leerilelzel, waar omtrent
Mannen van uitgebreide kennisiè en onlochenbaare hoog.
agtinge voor den Christlyken Godsdienst op verre na
niet eens zyn ! inderdaad : wanneer zal eens de
waereld van dat onbedagtzaam vonnisvellen te rug
keeren, en het flellig alleruitdruklykst gebod, van niet
ie oordeelen, liefderyk leeren betragten?

Gemeenzaame Eefchouivingen over den Godsdienst , voor
Ongeoefenden, ter bevordering der Godsdienfligc herlicl,ting. Door WILLEM BRUIN , Leeraar van een der
Doopsgezinde Gemeenten te Westzaan. Te Amflcrdam,
by 1\1. Schalekamp, 1795. In gr. ave. 84 bl.
n onze aankondiging, en aanpryzende beoordeeling ,
eener naamlooze Verhandeling , getiteld: De aangeleIgenheid
Leevensgefchiedenis , enz. noemden
van
JESUS

als den ver
openbaar uitkoomen, in het-nioédclykeShrv.D
Voorberigt van het bovenvermelde; Optel , wordt ons
vermoeden ge['cyfd. En , inderdaad , by behoeft zich
zyns openbaaren bekendflaans niet te fchaamen, zo min
ten aanzien van het thans, als van het voormaals, afgegeeven Stukje. De inhoud (rookt met zynen gewydeii
post, en, naar ons inzien, verkondigt de bewerking eenen
Man, niet flegts zyns onderwerps meester, maar die ook
de Voorwerpen, ten dienfte van welke hy de pen hadt
opgevat, zeer wel wist in 't oog te houden. In 171e,
B fchoulvingen bevat de Burger BRUIN 't geen by thans,
ten nutte zyner natuurgenooten , hadt voor te draagen.
Wat is Godsdienst? Wat is het Oogmerk van deeg
Godsdienst? Over liet Gebruik van den Godsdienst.
Over het geluk van een Godsdienjlig leaven:
deeze zyn de gewigtige Onderwerpen, hier behandeld.
Grootendeels heeft hy dezelve gegooten in den Vorm van
gemeenzaame Zamenipraaken , telkens gevolgd van eerre
Spraakwending tot de Leezers , waarin by, by manier
van Gevolgtrekkinge, de gegrondheid der ftellinge, door
hem beweerd, doet opmerken. Welke averechtfche beT 5
gril.
wy, onlangs, den Eerw,

WILLEM BRUIN,
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griepen veele menfchen, aangaande de natuur -- 'net
oogmerk — en het gebruik van den Godsdienst, voeden,
vertoont de geagte Burger in de meeningen en gedraagingen der ten tooneele gevoerde perfbonen ; doende
daarby,, op eene uitlokkende manier , af'il eetren de
karakters van de zodanigen, die meer redelyke begrip
pen koesteren. Gevorderden in kennis, zo wel als de
rechtftreeks bedoelde Ongeoefenden, zullen 's Mans Gefchrift met genoegen leezen. Wy hoopen, dat de Eer:.v.
BRUIN in het Vertier zyner Werkjes gepaste aanmoediging zal vinden, om het leenende Publiek, by voort
te voe--gan,metvru zylamepn
den.
Over de Ontdekking van de flandhoudende betrekking ,
welke 'er tusfchen de verfchyning en het verdwiynen, den
arbeid en de werkeloosheid, de meerdere of mindere uit
bilebben, als ook der Hoofddraaden van-geftrkhid
de onderfcheiden foorten van Spinnen, en de VVeranderinben, welke 'er in den Dampkring met opzigt tot het
fchoon weder, of den regen, de droogte of de vogtigheid der logt, doch vooral van de koude en hitte, een
meerderen of minderen graad van vorst, en een volkomen dooi plaats grypen. Door den lBurmcr QUATREMERE D'ISJONVAL. In den Haag, by J. van Cleef,
1795. In 't Hollandsch en Fransch. In gr. 8vo. Ioo bl.

e uitvoerige titel van dit Gefchrift kondigt genoegnaam den inhoud aan. De beste gelegenheid tot
1liet)doen
van waarneemingen hadt de Schryver, geduu-

rende zyne zevenjaarige gevangenis te Utrecht. Men
moet zich verwonderen over het taai geduld , waar mede
de Franfche Burger zyne taak volvoerd heeft. Wat
niet al neemt een Gevangenman by de hand, om den
ondraaglyken last der tydverveelinge te verzagten! Voor
eene ontleedende opgave is het Gefchrift niet vatbaar.
Al wie oenigen finaak voor de Natuurlyke Historie heeft,
zal met vermaak dit Werkje doorleezen; mids by geduld
Nebbe met eenige weinig beduidende kleinigheden.

W.
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W. FALCONER, M. D. enz. Bericht wegens het verkend
J7erinogen van de Aqua Mephitica Alcalina, of Loog„outig Luchtzuur [Pater, cp het Graveel, Steen, enz. De
vierde uitgave. Uit liet Engelsch overgebragt door
P. P. nu CLOUX, 31. D. Te Leyden, by L. Herdingh ,
1796. In br. 8vo. i6o bl.
aa eerre aanpryzende Voorreden van den Vertaaler,
verzekerende het hier opgegeeven Middel , by zich
zelven, en anderen, zeer heilzaam te hebben gevonden,
volgt eene naauwkeurige Beíchryving van de Bereiding
en het Gebruik van het- Middel zelven. Hierop volgen
eenige Waarneemingen , waarvan zommige waarlyk
belaugryk zyn; eenige proeven ter uitwendige oplos
omtrent-fingvaSte;horifcedng
de vermoedelyke werking van het Middel; de vergelyking met eenige Minerale Wateren, van dezelfde uit
ingekomene Waar -werking,tPlowear
-neig.
Wy hebben dit Werkte met veel genoegen geleezen,
en danken den Vertaaler voor de mededeeling daarvan
in onze Landtaale. Wie de lastigheid en moeijelykheid
der behandeling van de hier befchreevene Ziekten in de
practyk heeft ondervonden , zal verblyd zyn , hier een
middel te leeren kennen, dat men, in ílede van andere
fcherpere, en dus dikwerf hinderlyke, Middelen, kan aan
Wanneer het ook, gelyk meer andere nieuwe en-wend.
oude luidgepreezene Geneesmiddelen, niet in alles aan de
verivagting voldoet, blyft het toch , in het zo even ge
opzegt, verkiesbaar boven veele andere fcherpe Mid--zegd
delen.
Over het gebruik van maagverfterkende Middelen, en van
het Opium, by de Aqua Mephitica Alcalina, moet men
het Werkje zelve naaleezen. Lymige Middelen, en zoete
Melk, zyn, naar onze ondervinding, in deeze Ziekten,
en by een aanhoudend gebruik van alle Zoutige Middelen, gewis zeer dienfhig.

N
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/yysgeerige IVerklaaring der Rechten en Pligten van den
Menscis en -Burger; en een Ontwerp varq de daar uit
volg en de Grondwetten van Staat, voor een één en onverdeeld
Bataafsch Gemeenebest-befluur. Door CORNELIS ZILLE SEN. Te Leyden, by Herdingh en du Mortier, 1796,
In gr. dvo. 142 bl.

nvermoeid betoont zich
dit zo
O
voor te lichten.
boven aangeduide

de Burger ZILLESEN, om
zyne Landgenooten, in
gewigtig Tydperk,
Het
Gefchrift mag
aangemerkt worden als een Aanhangzel op 's Schryvers
Ontwerp der Bataaffche Conflitutie, ons onlangs voor.
gefteld (*).

's Mans doel en plan zien wy,, in het Voorbericht,
met deeze woorden voorgedraagen : „ Is het tydvak,
dat wy thans beleeven, het merkwaardigst dat de
„ gefchiedenis ooit heeft opgeleverd; en nadert de tyd
dat men aan de Bataaven, een Ontwerp van een
„ Conftitutie gegrond op de Rechten der Menschheid ,
„ zal voortellen , dan acht ik het ook noodig, dat die
„ Rechten van den Mensch en Burger, eenvoudig ver*
„ klaard, en de daar uit voortkomende Pligten teffens
„ aangeweezen worden ; want Rechten veronderftellen
„ Pligten, en het kensten en het naakomen van het laat„ ite is ruim zoo noodzaaklyk als de weetenfchap van
het eerfte ; om dat alle de rampen der Vollen oor„ fpronglyk zyn uit pligtverzuim van hun die regeeren,
en zy die geregeerd worden. Dit onwederfpreeklyke
„ waarheden zynde, zo behooren ook alle ontwerpen der
„ Grondwetten van Staat gegrond te, zyn op de Rech•
„ ten en Pligten van den Mensch en Burger.
„ Om dat ik de verklaaring der Rechten en Pligten
„ van den Mensch en Burger, Wysgeerig behandel, zo
„ heb ik my niet gebonden aan de Franfchen, zo min
„ als aan de door onze Volksvertegenwoordigers opgegee„ ven Rechten der Menschheid , te meer, daar ik de
„ Rechten van den Mensch en van den Burger, ieder
„ byzonder behandel. Ook komt het my (onder ver„ betering) geschikter voor , de Rechten , die orde te
gee'

(*) Zie onze Vader?. Letteroef. voor 1795, bi. 595•
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geeverl, dat ze, zoo na mogelyk , regelmaatig als ge•
„ volgen uit elkander voortvloeijen. De verklaaring van
„ ieder Articul plaats ik in nooten; doch ik heb die
verklaaringen tellens zoo ingerigt, dat dezelve toeptsiè.
„ lyk zyn op de tegenwoordige omftandigheden des tyds,
, zulks noodzaaklyk oordeelende voor minkundigen. — Op
, de Rechten van den Mensch, in de eerlfe Afdeeling -;, laat ik die van den Burger in de tweede -- dan de
„ Pligten by de derde -- en in de vierde Afdeeling ein,, delyk de Grondwetten van Staat, voor de Bataaffche
Republiek, volgen."
Zie daar het stoel en plan van dit Werkje. In de
uitwerking van 't zelve doet zich ZILLESEN, even als in
zyne andere Schriften, kennen voor den in 's Lands zaaken en belangen kundigen Man, wiens Aanduidingen zeer
veel overweegings verdienen ; en twyfelen wy geen
oogenblik , of men zal op veele plaatzen ten aanziene
van verfcheide byzonderheden, licht by hem kunnen ontfleeken: de aanwyzingen van de plaatzen, op welken dit
toepasfelyk is, zouden onze Aankondiging te breed doen
uitloopes, behalven dat de aaneengefchakelde orde eene
geheele leezing behoeve, om enkele plaatzen wel te begrypen. Met één woord, íchoon men hein in alles niet
zal byvallen , is 'er veel, zeer veel, in , 't welk de toeflemtrende goedkeuring zal wegdraagen; veel, welks opvolging hoogst te weníchen ware.
Uit het clot fchryven wy alleen deeze nooit genoeg
herinnerde Bedenking over: „ Dat ik, in veele opzich„ ten, verfchille niet de Grondwetten van de Franfche
,, Republiek, heeft zyn reden. By die Natie vorderde de
, overgang van het Monarchaale tot het Gemeenebestbe„ (luur een grootere verandering, daar by ons de voori 9e
gebrekkige Gemeenebest regeermg zitaar noodig heeft ver„ anderd te worden, naar de Grondbeginzelen van de Recht
, ten der Menschheid. De middelen van bedaan der
„ Franfchen zyn ook van eene geheel andere natuur dan
,, die van ons Nederlanders; hun grond is ryk en vermo_
„ gend, oin uit zyn fehoot ruim liet dubbeld aller noodwendigheden des leevens op te leveren, daar wy inte.
, Bendeel een ongunifigen kostbaaren grond bewoonen,
„ ongenoegzaam tot onze behoeften. Laat de FranJèhe,, Natie tot den grootoen Raat van armoede gebragt zyn,
„ dan kan by vrede, in korte jaaren, dat Volk weer
, magtig en vermogend weezen ; om dat het meerdere
,, van
;

;
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van Kaaren vrugtbaaren grond, welke zy kan verkoo„ pen aan andere Volken, haar verrykt ten kosten dce„ zer Natien; maar gauwch anders is het by Ons Itos„ larders, hier moet een groot gedeelte onzer meerdere
„ arbeidzaamheid befleed worden ter aanvulling van het
„ te kort komende aan onze behoefte. De 1-rr:ï 2..hen
„ haar handel met binnenland1 he Producten is, ten
opzichte der Buitenlanders, achíef, en de onze pasuief,
de eerste geeft rykdom ets welvaart, en de tweede
verteert rykdom en welvaart, en kan niet hcï'teld
worden, dan met de overwig: sen, welke de buitenlandfche Koophandel, Zeevaart, en binnenlandfclhe F a„ brieken, aanbrengen. Een dubbele vlyt en vernuft
„ moet by ons vergoeden het onguni±ige der Natuur.
„ Ons ganfche Staatsbelluur, zal bet beantwoorden aan
„ zyne verwagting, dient derhalven tiaar naa ingerigt te
„ worden. Geld is de alïernoodzaal:iykile behoefte van
ons Land, dit in eens van ons afgenomen, verdroo^en
„ alle dc bronnen van ons begaan , door contant Geld
alleen zyn wy de voornaamste vragtvearders van Eu
ropa , en leveren de voortbrengzelen van het eene
„ Land aan die van liet andere. Alle Plannen van Staat„ kunde, welke den omloop van geld doen verminderen,
„ leggen den grond tot onze totaale ruïne, dus hoc -'a„ derlandlievend" iemand mag denken, is by daarom nog
„ geen gefchikt voorwerp voor onze Rel eerie g en vooral
„ om in het Financicele eenig bei'ttur te hebben. Alle
„ ontwerpen van herdel van ons Land zyn volifrekt
„ vrugteloos, indien men niet tragt den omloop van het
„ Contante Geld te vermeerderen, en onze voorige en
„ tegenwoordige Belastingen hebben den grond gelegen
„ tot het verval onzer Fabrieken. Onze Vryheid , Ge
zal weinig vruchten opleve--„lykheidn.Brofcap,
,, ren, indien 'er niet de zodanigen aan het bewind ko„ men, die eene grondige kennis van alle de takken
„ onzer welvaard, verval en herffel, hebben."
Veelvuldig, en meest zeer gepast , zyn de Raadbcevingen en Vermaaningen, door doezen Burger zynen Landsgenooten in dit Tydsgcwrichte :i cdegedeeldl,. ,, liet is,"
dus laat by zich onder andere hopren, „ geen geringe
zaak, Bataven ! eene Contitutie te ontwerpen , ge„ fchikt naar de binnen- en buitenlandfche Staatsbelan„ gees van ons Land , en dat in een tydvak daar een
algemeen Zedenbederf by alle Natien heerscht. Lucl^t, Sc-

.
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„ gefleltenis, aart, zeden, en onderfcheiden middelen van
,, heflaan, dienen hier nimmer uit het ooge verlooren te
„ worden; en dat nog wel de ergtle bezwaarposten zyn,
zyn vyanden van buiten en binnen, verdeeldheden on„ der de Bondgenooten en Burgers, en een leedige Geld„ kas, overlaaden tiet genoegzaam oiibetaalbaare Staats„ fehulden.
„ Hier zal Wysheid, Voorzichtigheid en Staats - Oe„ conomie, noodig zyn om een Ontwerp zamen te ilel?en,
„ dat aan de best mogelyke vereischtens voldoet.
,, Bataven! zonder Eendracht kunnen wy in het groot
te onderneemen Werk nimmer gelukkig flaagen. Onze
„ hinnenlandiche Vyanden zullen u onderling tragten te
„ verdeelen, tweedracht zaaijen onder uwe Volksverte„ genwoordigers, Municipaliteiten , Societeiten en Bur„ gers, en u mfcherpen ongehoorzaamheid aan de Wet„ ten, welke van uwen (maak niet zyn ; maar wagt u
„ voor alle verdeeldheid en ongehoorzaamheid aan de
„ Wetten, alle rampen der Franfchen zyn oorfpronglylz
geweest uit deeze twee verderflyke bronnen. — Maar
zie ook tellens voorzichtig uit uwe oogen , dat alle
overgedraagen raagt aan uwe Volksvertegenwoordigers
in het Ontwerp wyslyk bepaald word : want offchoon
„ de tetienwoordige Reprefentanten daar geen misbruik
„ van maakten , by tyd en wylen kunnen 'er aan het
„ bewind komen, die zich van dat onbepaalde bedien„ den, en daar door den grond ter overheerfchinge la.
„ gen ; en juist van dit punt hebben zich altoos de
„ Overheerfchers bediend om de Volken te overhee„ ren!
„ Bataven ! zonder Eendracht zyt gy verlooren ; en
„ zult als vooren van buiten of binnen 's lands over„ heerscht worden , uwe Vyanden leggen op hun loeren, en verheugen zich al aanvangelyk over uwe on„ derlinge haat en tweedragt, en blaazen dit twistvuur
heimlyk aan. Verdeel en heersch was der Romeinen
grondregel ; het Despotismus bedient zich hier van,
„ en de Fran/chen hebben de rampen daar van onder;, vonden !"
--

D.84

DL GOIMAANSCIIE KNOOP

De Gordiaanfche Knoop ontwikkeld, of Oplosfing van eeri
groot Staatkundig J/oorJlel, door een waar kepublikein
in Frankryk. Uit het Fransch vertaald. In 's flange,,
by J. C. Leeuwefteyn. In gr. 8vo, 42 bl.
it klein Boeksken, onder deezen eenigzirs duisteren
Tytel, behelst eens Franfchen Republikeins bedenkingen omtrent de Hanc elwyze ; die het Fransch Gemeenebest, ten zynen meesten en betlendigen voordeele, met
het Zuster - Gemeenebest, ons Land, te houden hebbe. Alleszins leezenswaardig hebben wy het gevonden, en durven het als zodanig aanpryzen.
Men kenne 's Opflellers denk- en fchryfwyze uit deeze
twee staaltjes : „ Het waare middel voor Frankryk, om
„ zo veel voordeel als mogelyk van het nieuwe Gemee„ nebest te trekken, en het zelve onherroepelyk aan zich
, te hegten , is, om zich te vergenoegen met zo veel
als Holland in 't begin kan uitvoeren , [tegen het
ontblooten van 't zelve van Geldmiddelen hadt by zich
, verklaard] , en haar tyd te geeven om haar verlies te
vergoeden, Naare hulpmiddelen aan den gang te been•gen door nutte verbeteringen en wyze fpaarzaamheid
„ andere middelen daar te (tellen , en aan haare Zee„ raagt eene ontzag inboezemende gedaante te geeven. -„ Frankryk moet den loop der Staatkundige verrigtingen
„ van Holland niet tegenwerken, maar veel eer begunftigen, haar nergens in dwarsboomen; zelf zich op de
„ geestgefteldheid der Burgeren geenen invloed aanmaatigen ; niet één woord, zy moet de Natie aan zich„ zelve overlasten. De Bataaf gaat langzaam voort in
zyne verrigtingen , om dat hy die meermaalen over„ denkt; maar by treedt ook recht aan op zyn doelwit,
j , en zelden mist hy dit; overhaasting zoude, door hem
, tegen zyne geaartheid te doen werken, hem in verwarring
, brengen, een vreemde invloed zou hem agterdenkend
„ en wantrouwend maaken; door zyne oogmerken eri uit„ zigten te dwarsboomen, zoude men hem, door weerzin,
,; in de ongevoeligfte onverfchilligheid forten.
„ Franfchen ! gy zult dit agtenswaardig Volk leereg
„ kennen, gy zult hulde doen aan zone deugden, veel
ligt zelf zult gy, zo gy de moeite wilt neemen liet-,;
•, zelve van naby te betrapten, in hen waare begaafdheden
,

;
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„ den zonder laatdunkenheid, diepdenkenheid zonder cp„ geblaazenheid , lchranderheid zonder belachlyke flree, ken , bovengewoone kundigheden zonder pedanterie,
,, en vooral dat gezond verfland aantreffen , het welk,
„ uit hoofde van zyne onopgeiinuktheid en opregtheid,
dikwerf van oneindig meer waarde is, dan het ichitterendst vernuft, dat door deeze deugden niet vergezeld
„ is. Gy zult dit zo ten onregt gekend, zo weinig naar
„ zyne waarde gelchat Volk loeren kennen , gy zult in
„ het zelve, die vastheid van Charaer, die ongeveinsd„ heid in gevoelens, die belcendigheid in grondbeginzels,
„ die deugdzaame geestvervoering voor de Regten van
„ den 1llensc/ , die verkleefdheid aan uwe wetten en aan
„ u vinden, welke het ontwyfelbaarst kenmerk uitmaakt
„ van den waaren republikeinfchen geest , en van den
„ Mensch, die zyne waarde gevoelt. Gy zult hersi ken„ nen, en my, daar ik hem regt doe , toejuichen : gy
zult u zelf gelukkig fchatten van ten zynen opzigte
„ zagte en billyke maatregelen in 't werk gefteld te heb„ ben, en u bevlytigen om hem uwe Geallieerde te
„ noemen. Gy zult den Bataaf, die waardig is om
„ vry te zyn, daar hy dit altoos in zyn hart was, en
„ altoos zich bevlytigde om het ten vollen te zyn, on„ derfcheiden van den eigenbaat zoekenden Bataaf, flaaf
„ zyner heerschzugt , onderdrukker door lafheid , en
„ valschaartig , zo wel door eigenbelang, als door ge„ aartheid."
De Franfchen tegen de laagen en kunftenaaryen van
PITT waarfchuwende , laat hy onder andere zich dus
hooren : „ PITT , hier aan kunt gy niet twyfelen ,
„ heeft, ó Franfhen ! het oog gevestigd op het gedrag
van uwe Vertegenwoordigers , uwe Generaals, uwe
„ Legers in het Land der Bataaven. Hy zal niets ver„ zuimen om de eene of de andere aan te zetten tot
„ het doen van zodanige verkeerde ftappen, welke de
„ Natie tegen hen kunnen voorirneemen , en hy zal niet
„ nalaaten dit ongenoegen op alle mugelyke wyzen aan
„ te ftookcn. Hy zal met alle magi door de krui„ pende Engelsch- Stadhouders -gezinden gerugfteund wor„ den, die veel liever eene geveinsde onderwerping dan
de vlugt gekoozen hebben, om dat deeze hen van de
„ middelen beroofde om dienstbaar te zyn aan Gene zaak.,
„ die alleen hun heerschzugtig en kruipend eigenbelang
„ kan begunitigen : het is vooral tegen de trouwlooze
LLWT. 1796. No. 7. V „ raad°
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„ raadgeevingen, tegen de listige inboezemingen, tegen
de heimlyke Vryheid doodende konstgreepen van deeze
„ wanfchepzels , gewoon om allerlei gedaante aan te
„ neemen , en zich van allerlei vermommingen te be„ dienen, dat men op zyne hoede zyn moet. — Veelligt zullen zy zich gelaaten met een verleidenden yver
in de oogfchynlvke belangen van Frankryk deel te
„ neemen, om des te beter deszelfs waare belangen te
„ ondermynen; alles zal verlooren zyn, indien men afwykt
„ van het pad , het welk men tot nog toe betrceden heeft,
„ om een ander te volgen, dat zy voorhaan, en van 't
,; welk zy, gelyk de kwaade geesten in de tover- historien, wel zorge draagen om de afgronden te verber„ gen door gouden bergen , die eensklaps verdwynen
„ zullen , wanneer het niet meer mogelyk is zich uit
den afgrond te rug te houden."
.Plet Vereeuwigen van de Nagedachtenis derzulken, die
zig by het Vaderland wel verdiend gemaakt hebben ,
als de Plicht van eenen rechtfchapen Vaderlander.
hoorgedragen in Bene Redevoering, uitgefprooken op
Maandag den 13 van Wynmaand 1794, in het Amfleld^imfche eerfle Departement der Maatfchappye TOT
£VUT VAN 'T ALGEMEEN. Door JOHANNES DE BRUINE.
Te 11na/terdam, by H. Keyzer. In ar. 8v0. 38 bl.

I

n deeze weinige Bladzyden vinden wy Antwoord op
de- zes volgende Vraagen. 1. Wie is in 't algemeen
`en Vaderlander? II. Wie onder deezen is een rechtfchapen Vaderlander? III. Wie onder deezen is de verdient.
lyke Vaderlander ? IV. Wat zegt het , de nagedachte is des laatjlen by den Tydgenoot niet alleen, maar ook by
de Nakomelingfchap , te vereeuwigen? V. Welke zyn de
voornaamfle drangredenen, die den rechtfehaapen Vaderlander tot het bedoeld gedrag jegens den verdienstlyken
Vaderlander verplichten? en laatstlyk, VI. Wat moet de
eeríte doen, wanneer de uitoefening van- den bedoelden
pligt jegens den laatften voor hem onuitvoerelyk wordt?
Wy vergenoegen ons het Antwoord op de laatíle Vraag
af te fchryven. „ Ik antwoorde Ire. de regtfchapen Va„ derlander vertegenwoordige, niet een bloedend hart, eit
een druppend oog, ja met influiting van zig zelv', aan
„ den goedextieren UeweU hen Vader den diepst bedor.
,
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,, ven zedelyken fmaak zyner tydgeno iten, en den hier
„ door laagst vernederden Raat van geheel het Vaderland — eene vernedering, die immer te kennelyker
wordt, wanneer 'er, binnen eenen engen tvdkring, ver„ fcheiden verdienstlyke Mannen, ja Vaders, door den
„ dood , als anderzins , aan een Gemeenebest ontrukt
„ worden -- nog eens 2 ^. de regtfchapen Vaderlander
„ vertoone in alle zyne bedryven , dat de vernedering
„ van zyn Vaderland ook zyn aandenken -- ik zeg te
weinig! ook zyne vernedering vordere! die hier
„ niet weenen kan met den weenenden --•— nog lyden
„ kan met den lydenden wat zeg ik? die zig hier
niet verplaatzen kan in de rampvolle omilandigheden vai}
„ duizenden zyner natuurgenooten, dien, voorwaar, myne
„ Medelanders! is het zelfs tot fchande, te vraagen: wat
„ moet ik doen, wanneer ik niyn pligt jegens den ver„ dienstlyken Man niet kan ter uitvoer brengen? Immers
„ 'er is één pligt, die de zodanige volbrengen kan en
„ moet -- 3). by volge het fchitterend voorbeeld van
NEIIEMIA, den groothen Vaderlander na SANIUEU —
„ die weende niet flegts op de reeds gehoopte inuuren
„ op de puinhoopen van zyn Vaderland — die ver„ eerde niet flegts, door zyn weenen , de hier en daar
„ reeds verwoeste begraafplaats zyner Vaderen — neen
„ maar ook die deedt pooging tot herhel van al het
„ vervallene in alle de voorregten van zyn Vaderland.
„ Och! of veele Volksvertegenwoordigers, als andere
NEHEMZIAS, hier mogten vóorgaan ! en dat, voor het
overige, een ieder, die den naam van regtfchapen Va„ derlander voeren wil , in de uitoefening van dien zo
aangelegen pligt , hunne voetfrappen drukke, of lie„ ver in gelykmaatige zamendragt Hen vergezelle en
„ fchraage. "
Blykens het Befluit, is deeze zeldzaame Redenvoering,
zeldzaam in fehikking , zeldzaam in fly!, zeldzaam in
bewoordingen, eene Lykgedagtenis op den, toen dezelve
gedaan werd, vóór weinig weeken overleden Burger-Vader HENRIK HOOFT DANIELSZ. --- eene Lykgedagtenis, ten dien dage als ter (luik gehouden.
Dit is de grond van 's Redenaars vreemde uitboezeming op 't einde: „ Voor 't overige heb ik u te ver„ zoeken, by de roemwaardige gedachtenis van dien Va„ der des Vaderlands, dat gy, by het Plot myner Re„ de, u gelieft te onthouden van eenig Handen-eklap, of
,'uiV
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„ uiterlyk vertoon van wel te vredenheid over myne poo'
ging want dit zou my doen bloozen zyne
„ asch onteeren, ja voor u allen geheel ontydig zyn....
„ Gaat veel eer, in bepeinzing van al het gehoorde, na
de plaats uwer wooning of beilemming en waart
„ gy,, met duizenden onzer Medeburgers,. geduurende
„ den avond van zyn leeven, gewoon, by onderfcheidene
gelegenheden, zyner piegtig te gedenken voor
ditmaal, en by vervolg, heb ik eenen raad, uit de
„ Schoole der oude Jooden ontleend, u mede te deelen ,
„ en hier mede zal ik eindigen. „ „ Zy hadden de gewoonte (zegt een voornaam Oudheidkenner,) zy
„ .,, hadden de gewoonte; by de Lykvereering van eenen verdiet,stlyken Man, aan zyne nagelaaten Maag„ „ fchap niet alleen, maar ook aan zyne Vrienden, een
„ „ Beker op de hand te zetten, en dien benoemden zy
DEN TROOSTBEKER. '

Dit clot heeft voor ons geen ophelderende Aantekening
noodig; doch moet zonder dezelve voor de Naakomelingfchap , als zy deeze Redenvoering in handen kryt,
duister weezen: en de Redenaar hadt toen gewis, onder
bet kruis redenvoerende, oorzaak, om zich niet klaarder
uit te drukken, en een Yoodsch dekkleedje te gebruiken.
fly oogt , op dat wy, by voorraad, dit afligten, op de vry
algemeene gewoonte, ten dien tyde, in ons Land, wanneer het Drinken der Gezondheid van rader HoOFT 1 een
Staatsmisdaad gerekend werd, 's avonds om acht uuren
een Drink- conditie in te fellen, het Klokje van Achten!
Woorden van dezelfde Beduidenis als de Gezondheid
an Vader HOOFT!

Reize van den jongen Bnacharfis door Griekenland. Uit
het .Transch van den Abt BARTHELEMY, door M.
STUART
Tweede Deel. Te An/lerdar, by J. Allart,
1795• In gr. 8vo. 418 bl.
.
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(*) Zie onze 4/,:m. Vaderl. Letteroef. voor 't jaar 1795,
I Deel, bi. 349.
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loud deezes Deels , zo veel mogelyk verkort , op te
geven, om voorts 'er eene byzonderheid uit te ontleeren, die onder veele andere der ovcrnee:ninge, en de aan
-dagt
onzer Leezeren, overwaardig is.
Eén en twintig Hoofdflukken bevat dit Boekdeel.
-- I. Vertrek uit Scythie. Het T aurifche Cherfonejiss.
De .Euxynfclie Zee. Staat van Griekenland zedert de
verovering van .iIthenen in 't jaar 404 vóór J. C. tot
aan het begin deezer Reize. De Taracifcfie Bosphorus.
Aankomst te Byzantium. — II en III. Befchryving van
Byzantium. Reis van daar na Lesbas. De Zeeengte van
den Mellcfpont. Griekfche Volkplantingen. Bef^hryving
van Lesbos PITTACUS . ALC EUS. SAPPHO.
lV en
V. Vertrek van Mytilene. Befchryving van Eubaa. Aan
te Thebes EPAMINONDAS . PHILIPPUS van Mace- -komst
ionic.
VI, VII en VIII. Vertrek van The.len. Aankomst te Jlulwnen. Bewooners van Attica. De Academie. Het Lyceum. De Oefenfchoolen. ISOCRATEs. De
Worllelperkcn. De Lykpiegtigheden der Jiheners.
IX. Reize na Corinthus. XENOPxov. TIM0LE0N. ---X, XI en XII. Werving, monffering en oefening des
Krygsvolks by de Atheners. De Schouwburg. Befchryving van Athenea.
XIII. De Slag van Mantinea.
De dood van EPAMINONDAS. -- XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII en XIX. Tegenwoordig Staatsbef}uur van Athenen. De Atheenfehe Overheden. De Geregtshoven te
At benen. De Areopagus. De Geregtshandel by de 1]the,
nors. Over Misdaaden en Stralo-n.
XX. De Zeden
en het Burgerlyk Leeven der Atheners.
XXI. Over
den Godsdienst, de Geestelykheid , en de voornaamfte
misdaaden tegen deft Godsdienst.
Hoe veele deezer kort aangeduide Hoofdbyzonderhe.
den, in dit Deel voorhanden, wekken, om ftryd, onze
aandagt, en de nieuwsgierigheid der Leezeren van die
opgave. Uit een en ander wat te ontleenen zou brok werk manken. Den Inhoud nog eens doorloopen,
Trekt de Areopagus niet veeler opmerking? Zy trekt de
onze; en zullen wy die Afdeeling , met agterlaating van
de Aanhaalingen des Schryvers, tot flaavmg van het byge'bragte , ongeeven.
„ be raad van den ifreopagus is het oudfle, en niet
te min het onbefprookenffe, Gerechtshof van dthenen.
Zomtyds vergadert by in de Koninglyke Gaandery, maar
meestal op eenen heuvel, die dig; by den burg is, en
Vi
wel
.

.
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wel in eene zaal, welke tegen de ruwheid der lucht
alleen door een boerendak beièhermd wordt.
„ De aanstelling deezer Raadsheeren is voor hun ganfche leeven, en hun aantal onbepaald. De Irchonten
worden, na hun Regeeringsjaar voleindigd te hebben ,
onder dezelve aangenomen : na alvoorens echter in eert
plegtig onderzoek getoond te hebben, dat zy hunne bediening met zo veel yver als getrouwheid hebben waar
Indien zommigen by dit onderzoek al bekwaam-genom.
ot vermogend genoeg_ mogten bevonden zyn , om de
ílrengheid hunner beoordcelaaren te ontduiken, als Areopagiten wordt hun het gezag van het voorbeeld hunner
medeleden onwederitaanbaar,, waar door zy gedwongen
worden, om zich deugdzaam te gedraagen, even als men
onder zekere Krygsbenden gedwongen wordt zich dapper
te houden.
„ De goede naam van dit Gerechtshof, geduurende zoo
veele eeuwen, Leunt op gronden, die denzelven geduurende de volgende eeuwen zullen itaaude houden. De
onschuld, voor liet zelve gedaagd, nadert zonder vrees,
de overtuigde en veroordeelde fchuldige vertrekt zonder
zich te durven beklaagen.
„ Het zelve waakt over het gedrag van deszelfs eigene
leden, en beoordeelt ze, dikwyls om geringe fouten, onartydig. Een Raadsheer werd geflraflt, om dat by een
ogeltje gefinoord hadt, 't geen in angst zich in zynen
boezen hadt willen verfchuilen, ter leering dat geen ongevoelig hart over het leeven der Burgers befisfen moet.
De uitfpraaken van dit Gerechtshof worden ook niet
slechts als voorfchriften der wysheid, maar ook als ftelregels der menschlykheid befchouwd. Ik zag voor 't
zelve eene Vrouw brengen van gifmenging beschuldigd;
zy had den man, dien zy beminde, door eenen minne
wederliefde willen wekken, doch dezelve hadt-drankto
hem den dood gedaan. l en ontfloeg haar als meer ongelukkig dan misdaadig (').
„ An(*) In de agter dit Deel geplaatf;e Aanmerk ingen, vinden
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WY, tot deeze plaats behoorende , de volgende: „ By het von-

nis, door my in den Text vermeld, kan men een ander voeren, het geen veel kater plaats hadt, en wel in eersen tyd,
toen Athenea deszelfs roem geheel verlooren , maar de Areopagus den zynen behouden had. Eerie Vrouw van Sicyon, uit
wraak, dat haar tweede man en deszelfs voorzoon haaren ei•
gen
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„ Aidere Overheden krygen ten loon haarer dienoen
van het Volk eene Kroon en andere Eeretekenen: maar
deeze, waar van ik fpreeke, vraagt niets, en mag niets
verzoeken. Niets onderfcheidt haar meer dan geen onderfcheidingen te behoeven. By de invoering van het
tooneel Rondt het allen Atheneren vry zich in deeze liefhebbery te oefenen; doch men zonderde de Leden van
den Areopagus uit. En hoe zouden zich ook mannen
van zulk een eerwaardig voorkomen, van zulke firenge
zeden , met de befpotlykheden der zamenleeving kunnen
bezig houden?
„ Men berekent de intlelling van den 11reopiagus van
den tyd van C CROPS. Doch deszelfs luister is aan sor.on
te danken, die hem de zorg voor de goede zeden oplegde..
Aan denzelven flondt toen de beoordeeling van fchier alle
misdreven , gebreken , en misbruiken. Dc opzettelyke
doodfÏag, de gifmenging, de dievery, de branddichting, de
ongebondenheid, de nieuwigheden in den Godsdienst of in
liet Staatsbeftuur,, hielden toen deszelfs waakzaamheid
gaande. De burgerhuizen indringende, kon by eiken onnutten Burger als een gevaarlyk mensch, en eiken doorbrenger, wiens uitgaven zyne middelen te boven gingen,
als een misdaadiger veroordeelen. Met de grootste onverzettelykheid de misdaaden ftraffende, met de zorgvuldigfte omzigtigheid op de verbetering van zeden lettende,
en nimmer kastydende, dan na voorafgaande vertnaaningen en bedreigingen, deedt zich dit Gerechtshof echter
beminnen by de uitoefening zelve van het onbeperktst
gezag.
„ De opvoeding der jeugd werd het voornaam voor•
werp van deszelfs oplettenheid. Het wees den burgerkinderen de loopbaan aan voor derzelver vermogens, en
gaf hun daarin gidfen ten geleide. Zomtyds zag men
het den nayver der Krygsbenden door milde uitdeelingen
aanfpooren, en vergeldingen toeleggen aan geringe burgers, die zich in ftilte van hunnen plicht getrouw kweeten.
gen voorzoon van de allerbeste verwagting den dood hadden
gedaan, vergaf ze beiden. Zy werd voor verfcheide Rechrhan•
ken gebragt , welke haar durfden veroordeelen noch veyfpreekeu ; haare zaak kwam voor den Areopagus, die , na een lang
onderzoek, beval, dat de partyen over honderd jaaren zouden
wederkomen. "
V4
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ten. Geduurende den Perfifchen kryg (rekte deszelfs
yver en ftandvastige zorg voor de onderhouding der Wet1
ten ten weezenlyken fteun van het Staatsbeftuur.
„ Deeze inrichting, te fchoon om van langen duur te
zyn, hieldt Hechts ééne eeuw (tand. PERICLES ondernam
de fnuiking van een gezag, het geen 't zyne in den weg
was. Hy was ongelukkig genoeg van hier in te flaagen,
en van dien tyd af hadt de Staat geene Zedemeesters
meer, of liever werden alle Burgers Zedemeesters van
elkanderen. Het aanbrengen werd veelvuldig, en de zeden ondergingen een rampzaligen fchok.
„ De llreopagus heeft thans geene andere eigenlyke
rechtspleeging dan over den opzettelyken doodflag, de
branditichting , de gifmenging, en eemge mindere mis
-dryven.
„ Wegens eenen manflag wint de tweede flrchont be
richten in , brengt dezelve voor den ilreopagus, neemt
mede zitting onder de Rechters, en fpreekt met hun de
Itraf uit, welke door de Wetten, op eene Zuil gegraveerd, voorgefchreeven is.
„ Wegens eene misdaad jegens den Godsdienst of den
Staat, bepaalt zich deszelfs gezag alleen tot de opmaaking van 't geding. Zomtyds wint het uit zich zelf de
noodige berichten in, zomtyds op last des vergaderden
Volks. Het geding afgeloopen zynde, geeft het daar van
verflag aan het Volk , zonder zelf iets te belluiten. Do
befchuldigde kan als dan nieuwe middelen ter verdeediging beproeven, terwyl liet Volk redenaars benoemt, om
hem voor één der hooge Gerechtshoven te vervolgen.
„ De vonnisfen van den Areopagus worden door deeze
ontzettende plegtiglheden voorafgegaan. De beide pare
tyen , midden tusiciien de bloedige Rukken van geflacht
Offervee (taande , doen een eed , dien zy door de yslykíle vervloekingen tegen zich en de hunnen bokragtigen , en neemen daarby de vreeslyke Raazernyen ten
getuigen, die in Benen nabuurigen Tempel, waar zy veteerd worden, hunne ftem fchynen te hooren , en zich
ter ftraffe van den meineed gereed te maaken.
„ Na dien toeftel begint het pleitgeding; de waar,
beid alleen mag voor deeze rechtbank komen, alwaar de
welfpreekenheid even zeer als de leugen gevreesd wordt.
De pleitbezorgers moeten zich in hunne aanfpraak voliirekt onthouden van alle inleiding, befluitopmaaking,
uitweiding , cierlykheid van ftyl, ja zelfs van den toon
des
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des gevoels, eenen toon die zo ligt de verbeelding der
nmenfchen vervoert, en zoo veel invloeds op medelyd ende harten heeft. De oogen en gebaarden van den
Redenaar zouden voorts te vergeefsch zyne gevoelens afmaaien, daar de Areopagus fchier altyd des nagts zyne
zittingen houdt.
„ tiet onderwerp genoegzaam toegelicht zyne, leggen
de Rechters in diepe ftilte hunne Remmen in twee busfchen, waar van de eerre de bunch des doods, de andere
die der barmhartigheid heet. Wanneer de (temmen ftaaken, geeft een der onderbedienden de ftem van MINERVA
ten voordeele des befcl;uldigden. Men noemt deeze
item aldus, om dat deeze Godin, volgens Bene oude
overlevering, de rechtspleeging van ORESTES bywoonende, met haare item liet gefciiil zou beflist hebben.
„ By gewigtige gelegenheden, wanneer het Volk, door
deszelfs Redenaars aangevoerd , op het punt is om tot
een nadeelig befluit voor den Staat te komen, ziet men
zomtyds de llreopagiien zich in de Volksvergadering ver
Volks geest te rug brengen, het zy door-tone,'s
redenen, 't zy door beden; en het Volk, 't welk niets
te vreezen heeft van hun gezag, maar hunne wysheid
eerbiedigt, laat hun niet zelden de raagt om deszelfs eigene béiluiten te herzien. Het geen ik daaromtrent ver
-halenzIismytd
gebeurd.
„ Een gebanne Burger durfie zich wederom te Atheven vertobnen. Men verklaagde hein by liet Volk, liet
geen hem op de overreading van eenen booggeagten Redenaar wilde veyfpreeken. Maar cie flreopagus, de zaak
onderzogt hebbende, liet den íchuldigen gevangen neemen, bragt hem op nieuw voor liet Volk, en deed hem
veroordeelen.
, Men moest afgevaardigden benoemen naar de Ver.
gaderinfg der flznphic2ions. Onder de verkoorenen door
het Volk bevondt zich. de Redenaar sCHINES , wiens
gedrag in geen gunflig •licht ftondt. De flreopagus, by wien
bekwaamheden zonder. braafheid geene waarde hebben,
onderzogt het gedrag van IEscHINNS, verklaarde, dat de
Redenaar HYPERIDES aan 't zelve voorkwam die eer
meer waardig te zyn, en HYPERIDES werd door het Volk.
benoemd.
Het fkaat fchoon , dat de Areopagus , fchier van
alle deszelfs bedieningen ontzet, niet aan deszelfs roem
6n weezenlyke braafheid verlooren heeft , en dat hy,
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by deeze vernedering zelve, zich van het Gemeen doet
eerbiedigen. ik zal een ander voorbeeld daar van aan
waarvan ik zelf ooggetuigen was.
-halen,
„ De Areopagus was in de algemeene Vergadering ge
om deszelfs gevoelen te zeggen over eenen Burger-komen,
TIMAkcxus genoemd, die kort daar na om zyne zede
gebannen werd. AUTOLYCUS voerde het woord-losheid
uit aller naam. Deeze Raadsheer, in de eenvoudigheid
van den ouden tyd opgebragt, kende het fchandlyk,
misbruik niet het geen men thans van de gemeenzaam.
fieuitdrukkingen in de zamenleeving maakt. Hem ontviel een woord, het geen, tegen deszelfs waare meening
opgevat, eene zinfpeeling kon fchynen op het losbandig
leeven van TIMARCHUS. De toehoorders juichten hem
met uitgelaatene dartelheid toe, doch AUTOLYCUS nam
Bene veel ernfliger houding aan. Na een oogenblik
zwygens wilde by voortgaan, maar het Volk, de on.
deugendfle uitleggingen aan zyne woorden geevende, hieldt
stiet op, hem met een verward geraas en onbefchaamd
gelach in de reden te ftooren. Nu frond een voornaam
urger op, en riep: „fchaanrt gy u niet, Atheners, zulk
eene buitenfpoorigheid te bedryven in het byzyn van
„ den Are9pagus 2" Het Volk antwoordde: „ dat het
„ den eerbied kende aan de Majefteit van dit Gerechts„ hof verfchuldigd ; maar dat 'er omflandigheden wa„ ren , waarin men zich binnen de paalen van dien
., eerbied niet kon houden." Hoe veel braafheid moet
de grondflag en de (leun van zulk een hoog evoelen
by het algemeen niet geweest zyn ? en welk een nut
was daar van met behoorelyke omzichtigheid te treken geweest!"
Men zal met íleeds graag blyvende nieuwsgierigheid,
die voldoening vindt , dit hoogfchatbaar Werk leezen.
Plaats verbiedt ons meer overneemens. Alleen nog deeze Charatertrek der .1theneren. „ De Atheners vreezen de gebreken eener volflaaaene Volksregeering veel
minder dan de buitenlanders. be grootfle Vryheid fchynt
hun zulk een groot goed, dat zy 'er zelfs hunne rust
aan opofferen. Zyn voorts de algemeene aanklagten het
voorwerp van vrees voor zommigen , zy leveren een
des te bekoorelyker fchouwfpel voor de overigen op,
die eenen doorgaarden fmaak vinden in alle de listen en
kunstgreepen der pleiteren, welke zy met dezelfde hitte
gadeflaan , waar mede zy gewoon zyn alle hunne genoe-
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gees te bejaagen. --- Hunne werkzaamheid vindt voedzei in de geduurige en fcherpzinnige befchouwingen
hunner belangen , en hier aan misfchien meer , dan
aan eenige andere oorzaak, is die fcherpzinnigheid en
lastige welfpreekenheid toe te fchryven, waar door dit
Volk zich van andere Natien onderscheidt."
Dit Deel is met tien, zeer tot opheldering dienende,
Kaarten voorzien.

Lenige Berichten omtrent -Ie Pruisfifche, Oostenrykfche en
Siciliaanfche Monarchiën, benevens fommige daar aan
grenzende Staaten. Vierde Deel. In 's Gravenhage,
by I. van Cleef. In gr. 8vo, 388 bl.

Voor
V

oor 't laatst begeeven wy ons op Reis met den
MEERMAN, dien wy een en andermaal op
zyne Tochten door de op den Tytel aangeduide Ryken
vergezelden, en doorgaans genoegen vonden in de door
hem medegedeelde Befchryvingen en Waarneemingen (*).
Met vollen rechte merkt onze Reiziger, zyn Overtocht
op dit Eiland befchreeven hebbende, aan : „ Dus be„ treede ik met myne Leezeren een Eiland, dat, in zo
veele verfchillende opzigten , de hoogfte aandagt waar,, dig is. Een Eiland, waar de Gefchiedenis der Men,, fchen zich in de Gefchiedenis der Goden verliest;
„ waar elke voettrap , dien men 'er op voortzet ,
„ aan groote gebeurtenisfen der oude tyden herinnert ;
,, waar de eerwaardigfte en voor de kunst belangrykf}e
gedenktekenen die herinneringen verlevendigen ; om 't
„ bezit van 't welk de beroemdite volkeren zich beoor„ loogd en vernield hebben ; waar Italie zyn brood
kwam haalen; waar de natuur met weldaadige vrugt„ baarheid in de rechter, met geduchte verwoestingen in
de linkerhand van haare lieflyke zo wel als majeftueu„ fe zyde oplettenheid vordert, en de menschlievenheid
en wyshe.3 en grootheid van Hem, die ze liet ar„ beiden, aanffipt. — Maar zo het gewicht van Sici„ lien eene befchryving, aan dat gewicht geëvenredigd,
„ reeds
(') Zie van de voorgaande Deelen onze -llgein. T'aderl. Ler-

• 1 Deel, bi. 452. Van het Tweede en Der.
de in die voor 't )aar 1795, bl. 73 en 562.

teroef, voor 1'04
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„ t eeds ten hoogften bezwaarlyk maakt; zoo wordt die
taak door 't geen een RIEDESEL, (om van vroegere
Reizigers geene melding te maaken, en den oppervlakkiC7 BRYDONE ( *) geheel met flilzwygen voorby te gaan)
-

„

Oen DE BORCH, een HOUEL, DE NON, SWINBURNE,
BARTELS, MUNTER, en zoo vee l anderen, daaromtrent

, reeds voor my hebben afgedaan , nog oneindig moei„ lyker. Misfehien hebben zy evenwel in hunnen oogst
„ nog wel hier of daar een halm onopgeleezen laaten
„ liggen; misfchien valt hier of daar aan hunne bemer, kingen wel iets te vervolkomenen ; ik vle e my alt
, thans, dat men, om het aantal myner voorgangeren, het
., my niet etsvel op zal veemen, zo ik ok van Bitillen
„ iets mededeele , en een gewest , dat toch van alle,
„ die ik behandelti, het minfle bezogt wordt, niet ge,, heel met ililzwygen voorbygaa. Het zal my flechts
„ veroorloven ons over zommige dikwyls befchreevene
ruïnen wat fpoediger heen te glyden , en my in
geene geleerde vergelykingen van tegenwoordige Ste,, den met derzelver vroegere benaaming verveelend in
te laaten."
Naar dit plan zyn 's Reizigers berigten doorgaans gev ormd; en laat hy niet naa, misflagen zyner Voorgangerren in de Befchryving van dit Eiland aan te flippen.
Lane groote wyst hy aan, van Palermo fpreekende; gezegd hebbende, „ dat de Aardbeevingen dit gedeelte van
.,, het Eiland minder dan de oostiyke lust fchynen te
„ bedreigen," laat hy 'er op volgen: „ Men weet hechts
„ van éénti merkwaardige, die in de eerfle helft deezer
„ Eeuwe een vierde gedeelte van de Stad eenigermaate
„ heeft doen Iyden ; niet tegeni aande door eenti der
zonderlingfle en belachlykfe misfl gen de Schryveren
„ van de Paryfchc Editje van de Rncyclop edie van Pa„ le r.;720 zeggen, dat zy door eene Aardbeeving verwoest
zy geworden_, gelyk zy ze ook niet meer als de
„ F{oofditad van ,Si tuben , maar als een puinhoop , be,
„ fchouwen."
Onder de nieuwe byzonderheden, wegens Palermo vermeld, verdient onze optekening, 't geen by van het Ob
fer-

r') Wy keuren dit bynaamwoord het rechte niet; meer jaar
waarheid zou, onzes agtens, de Heer maaaninN dat var, den
/ biiidcrcnden gebezigd hebben.
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fprvatorium aldaar vermeldt. Naa een algemeener ver
tekent by op : „ Men treft hier iets aan, 't geen-flag
, buiten Engeland nog niet gezien is , en waar van ook
„ daar misachten maar een enkele weergaa gevonden
wordt. Het ílaat in eene geflootene Rotonde , naast
„ de zaal waar zich de overige Inflrumenten vereeni„gen.
„ De 8 pylaaren , die den Dome torfchen , antwoorden
„ juist op de 8 Hoofdflreeken van liet Compas : deezeti
„ Dume draait men door erne zeer eenvoudige bewer„ king rond, en brengt, gelyk men dit ook elders ge„ woon is, de daar in gefpaarde (pleet werwaards neen
„ ze verlangt. De Machine zelve, om de waarneemin„ gen mede in 't werk te flelien, is vastgehecht aan 4.
„ geboogen flaaven, uit lood en yzer zamengetleld, en
„ die riet het Inttrument mede [uit Engeland]. gekomen
zyn (het geheel heeft rao Guineas gekost;) de boven„ as, daar alles op draait, is van een harden (leen, bene„ den rust alles insgelyks op Reen. Het is eigenlyk een
„ Telescoop, tot waarneemingen gefchikt, in 't midden van
oenen uitgebreiden Cirkel. Ook noemt de Heer PIAllA,
„ [de Bewoonder van dit Obfèrvatorium, de Verzamelaar en
voornaame Gebruiker der Starrekundige Werktuigen]
het den Cirkel of het Horizontale Bzimuthaale In„ Jirument. Het is zeer ingewikkeld; doch biedt eene
„ menigte voordeelen en gemakken aan, vereenigd met
„ de hoogst mogelyke naauwkeurigheid."
Men zal, niet zonder des Reizigers Aanmerkingen te
billyken, leezen 't geen hy, op geen ongeestigen`'trant,
vermeldt van liet gebrek aan twee zaaken op dit Eiland, voor een Reiziger van de grootfile aangelegenheid;
goede Wegen en goede Herbergen. Het eert}e gebrek
heeft 'er in een hooge maate plaats, niettegentlaande de
Natie 170,000 Kroonen in t jaar voor liet aanleggen van
Chausfeen, zedert een geraimen tyd, betaalt. Niets nocmenswaardigs is met alle die opbrengingen uitgerigt ,
en fchryft de Heer MEERMAN dit toe aan het hoogst
wraakbaar gedrag der Opzienderen te Palermo , „ die
het in weelde verteeren , terwyl zy hunne Landge„ nooten en de Reizigers aan de groottle ongemakken
blootgefleld laatent" Het gebrek aan Herbe, ;e ,
't welk dat der Wegen evenaart , ontgaat 's Reizigers
gisping niet. Gelukkige Reizigers door Sicilien , die
zo veele Voorfchryyingsbrieven, als de reizende MEERMAN,
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kunnen verwerven ! Zodanig een Voorfchryvingsbrief vinden wy By/age n.
Van beide deeze ongemakken, fchoon het laatfle goed-.
deels geweerd werd , is de Reis door het Eiland vol ,
en treurig de fchildery der grondgetteltenisfe van deeze
voormaalige Koornfchuur. Men leeze, by voorbeeld :
„ Zo dra men Monreale achter den rug heeft, en dan nog
„ eenige mylen gereezen is, wordt het voorige Paradis.
„ vervangen, door eene der dorfte ftreeken , die men zich
„ verbeelden kan ; louter (malle flingerende klooven, met
„ rotzen aan beide zyden; deeze wel hier en daar met
,, gras en eene dikke oppervlakte van vette aarde over„ dekt; doch weinig of niet bebouwd. Dan, .talrylce
planten en bloemen, die van zelve uit de aarde iprui„ ten, maaken iedere plek, waar flechts de minde aarde
„ overgebleeven is, tot een geëmailleerd tapyt. Ik zeg„ waar ze overgebleeven is, om dat ik overtuigd ben ,
dat een groot gedeelte van het Eiland nu naakte klippen vertoont, daar te vooren de vruchtbaarfte bodem
de hoogfte en dikfte koornhalmen naar boven zondt.
Van zyne bewoonderen ontvolkt , heeft het land al„ lengskens deeze akkeren zien verlaaten , en de han„ gende grond, door geene eigenaaren meer beveiligd,
„ en aan hevige winden blootgefteld , heeft door iede„ ren ttorm een gedeelte van zyn bei'aan verlooren, tot
., dat alles allengskens naar de dwalen of na afgelege.
ner ftreeken geheel is weggeftooven. " Treurige
waarneemingen van deezen aart treft men te meermaa
aan.
-len
Dan vondt de Reiziger , in den omtrek van Avola,
eerre zeldzaamheid, en 't geen men in geheel Europa, behalven hier , te vergeefsch zou willen zoeken. „ Ik
meen," fchryft hy, „ het Suikerriet, en zyne volkomene bewerking. Te vooren waren 'er wel een i8
„ Salinen gronds mede beteeld, en Sicilien kende deeze,
„ Plant eer ze in .gymerica op eene wreeder, maar veel
„ goedkooper, wyze, in ruimen overvloed, werd aarge„ kweekt; de andere Steden van het Eiland, die ze me„ de voorheen mochten zien wasfen , hebben ze federt
vaarwel gezegd." Van het overblyfzel en de Bewer.
king geeft de Reiziger vervolgens verflag.
Ook vondt by op Syracufen een voorwerp van merkwaardigheid, 't geen de meeste Reizigers niet verzuimen te
beMAN,
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bezigtigen, naamlyk het Papyrus - gewas, langs de zoomen des Cyanajirooms; de eenigfte plaats in Sicilien eia
Europa, den een of anderen Botanifchen tuin misfchien
uitgezonderd, waar zy groeit. De Plant zelve, de bewerking en het gebruik, vindt men hier befchreeven.
De Haven van Catania befchryvende, en van de Beer,
daar met groote kosten vervaardigd , Ipreekende, merkt de
Heer MEERMAN op: „ De Infcriptie zegt wel dat deeze
„ Beer op 's Konings kosten zou gelegd zyn; doch, om
„ den waaren zin deezer woorden te vatten, moet men
weeten, dat de Koning de daar toe vereischte foramen
„ uit de Contributien betaald heeft, die men den Cata„ neezeren heeft laaten opbrengen." Van hoe veele \Ver.
ken, met dlorjien Naamen pronkende, zou hetzelfde kun.
zien gezegd worden, fchoon zy alle dat nut niet aanbren.
gen, 't welk deeze Beer doet!
's Reizigers beklimming van den £tna is zeer leezenswaardig, en onderfcheidt zich van het verlag door anderen des gegeeven. Wat de gezigten daar betreft, door
BRYDONE, en anderen, met zulke warme kleuren afge•
fchilderd, merkt by op: „ Ik vrees dat weinigen der
voorige „Etna- beklimmers in dit opzicht volkomen ter
goeder trouw met het Publicq zyn te werk gegaan, en
„ dat zy meest in hun Boekvertrek, en door het vuur
hunner verbeelding aangedreeven , in plaats van met
„ al de kalmte der waarheid, een tafereel hebben uit„ gewerkt, waar van flechts enkele partyen, die hun oog
waarlyk getroffen hebben , hun het Poëtifche denk„ beeld hebben ingeboezemd. Van eenigen is het te Camania ten vollen bekend, dat zy den kruin des Bergs
„ nimmer befteegen hebben ; omtrent anderen heeft my
,, de vergelyking van 't geen hunne befchryvingen be„ pelzen, en 't geen ik zelve heb waargenomen, even
fterk overtuigd, dat, zo zy al de hoogte bereikten,
„ zy echter ibmmige omftandigheden , en vooral die
„ van den omvang der heerlyke uitzichten, zoodanig op„ gefmukt en geborduurd hebben, dat fchier al het ove„ rige twyfelagtig moet voorkomen. Niet alleen is de
,, Berg eelt groot gedeelte van 't jaar met wolken om„ kleed; niet alleen blyft by, zelfs op de helderfle da„ gen, flechts kort na zonnen-opgang volkomen damploos;
„ maar, daar het eigenlyk meest op aankomt, terwyl men in
„ het andere het gunftigst oogenblik treffen kan, de opper.
„ vlakte des kruins is van zulk eeu omvang, en de Crater
„ zoo
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zoo moeilyk rondsom zyn buitenffe muuren te begaan,
dat ik bezwaarlyk gelooven kan , dat reizigers meer
dan flechts de grootfte helft des horizonts hebben kunnen omvademen , en 'er een plek zou kunnen aange„ weezen worden, waar alles op eens te overzien waHet daadlyk waargenomene van onzen Reiz;re."
ger is geenzins het minst belangryke deezes Deels.
In den loop deezer Reize vinden wy verflag van de
Aardbeevingen, die dit Eiland gefchokt, en op veele plaatzen , ook in deeze eeuwe, de deerlykfte verwoestingen aan
hebben. Dan wy kunnen by alles niet blyven-gerit
í ilftaan. 't Geen by des te Mesfina zegt is treffend.
Van den f}aat der Geleerdheid te Mesfina fpreekende,
merkt by,, onder anderen, op: „ Wel eer placht 'er
„ aan deeze Schoole een Leerftoel aan de Gefchiedenis
„ toegewyd te zyn ; doch de zorg van het Napolitaanfche Ministerie, om deeze Weetenfchap aan de Ingeze„ tenen der beide Koningryken , zo veel liet in zyne
„ magt is, te onthouden, heeft zich ook hier geopenbaard..
„ Men heeft dien noodloozen leerftoel, op welken men
„ slechts van Vryheid, van Omwentelingen, van Konings„ moorden, hoort verhaalen, afgefchaft, en ik weet niet
„ welken anderen 'daar voor in de plaats gefield. Ook
„ op de eenigf}e Univerfiteit van Sicilien, zal men on„ der de 3o Profesforen, die ik onder Catania heb op„ geteld, 'er vrugtloos eenen in de Burgerlyke Gefchie„ deins zoeken. Van de Napolitaanfche Hoogefchoole
„ zal men zich den mangel aan dat zelfde Profesforaat
„ herinneren." En herinneren wy, te deezer gelegenheid, ons, hoe voor weinig tyds in ons Vaderland de
Verlichting in het vak der Gefchiedenisfe tegengewerkt
wierd. Dan dit int voorbygaan.
Het bezoek, door onzen Reiziger na Reggio afgelegd,
zal men met deelneeming leezen. Zyne opmerking wegens de Charybdis en Scilla is kort, en geeft ons dit on.
derrigt wegens deeze in naam zo bekende en als hoogst
gevaarlyk uitgemeste plaatzen. „ De Charil dis is thans
„ nog een taamlyk uitgeftrekte cirkel van baaren, die zich
„ hooger dan de overige verheffen ; in zyn geheel niet
„ ongelyk aan ziedend water , en op zommige plekken
„ nog als een kolk in 't rond draaijende. len houdt haar
„ intusfchen niet meer voor gevaarlyk; en dan flechts, als
een hevige Sciroc-wind blaast, oefent zy nog wel eens
„ haar vooreg geweld. --- De Scilla, die. men altyd
„ met
„

-
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„ et deeze kolk in eenen adem geleerd heeft te noe„ men, is, gelyk fèhier ieder weet, een veel Noordelyker
gelegen Rots op de kust van Calabriën. Eerst naa
„ het doorliaan der fchuddingen van de Charibdis spanden
onze Schippers de Zeilen, en een gunftige wind bragt
„ ons in een cure tyds te Reggio binnen." „ Hoe
„ de zegeningen. der Natuur tegen haare verwoestingen
op deezen Paradysagtigen grond aftieeken," moet men
in de keurige, fchoon korte, Befchryving zelve naslaan.
Dit zelfde hebben wy te zeggen ten opzigte van Gene
allerleezenswaardigfte Nalcezing omtrent Siciliën en de
Siciliaanen; eenige losfe trekken behelzende, gefchikt om
dit Eiland en deszelfs Inwoonderen af te fchetzen, en die
of in het voorige hunne plaats niet gevonden hebben of
veel van het reeds gezegde opfommen.
De uitgebreidheid , welke dit Berigt reeds gekreegen
> eeft , fchoon wy eene menigte aangeftipte ter mede
lieten , belet ons-delingfchktza erwg
Benig omflandi g Verflag te geeven van 's Reizigers Overvaart na, en Verblyf op, Malta, welke dit Boekdeel,
het laatfee deezer Berichten, heiluit.
By den ryken Ridderhand, en het niet zwaar belaste
Volk, fteeken de Galeifaaven op de vernederendfle wyze af. En, fchoon incest, gelyk onze Reiziger betuigt,
uit Boosivichten beflaande , krimpt het Menschlyk hart
over hun lot. „ De exiflentie eens Galeigevangenen ,
„ zegt MEERMAN , is het uiterfte der menschiyke elen„ de." Het Tafereel, 't welk by daar van ophangt,
befluite dit Berigt. „ Zy zitten, liggen en werken, al„ tyd geketend aan hunnen roeibank , en boven op 't
„ verdek ; want het benedenfle gedeelte van het Schip
„ is met goederen en ballast voorzien. Verflonden van het
„ Ongedierte, met geen ander voedzel dan hecht brood,
boonen , water, en fomtyds wat Calabrifche Olie, ge
geen ander nachtleger kennende dan het hare-„fpyzigd,
,, de hout, waar aan men hun geklonken heeft, is dit al„ les nog Hechts de fchitterende zyde van hunne genietin„ gen. 't Is dan, wanneer de Galei in Zee, en vooral
„ wanneer zy in het vervolgen van een vyandelyk Schip
„ begreepen is, dat zy volkomen als beesten behandeld
„ worden. Gelyk men wel eens by. het voorttrekken eenex
„ last, die te zwaar voor hunne kragt is , de paar„ den, die men 'er heeft aangefpannen, mettegeniiaande
„ alle hunne poogingen, by aanhoudenlieid zweept; zoo
LETT . i796. NO. 7.
X , gaat
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„ gaat ook in die oogenblikken, wanneer men der Ca.
lei een ongewoonen fpoed wil byzetten, de flok des
„ Opzienders over de Roeijeren, van rug op rug, van
fchouders op fchouders ; de misdaad, de traagheid,
„ eens enkelen wordt zomtyds aan eene geheele bank
vergolden."
Nog een enkel woord over den Styl en de Taal in dit
geheele Werk. De Heer MEERMAN, weeten wy uit andere Schriften van zyrie hand, kan een beter flyl voeren dan
wy hier doorgaans aantroffen; de berigigeevende Sty! vordert geene verhevenheid altoos, maar eene duidelyke, die
niet altoos het geval is; van de Taal mogen wy 't zelf
aanmerken. MEERMAN'S taal in andere zyner Wer--de
ken is veel zuiverder, min doorfpekt roet bastaardwoon.
den; die, buiten noodzaake, veelvuldig in dit Werk voor
Dit waren de algemeene Aanmerkingen, die wy,-komen.
by de Aankondiging des eeroen Deels, in 't Plot op 't
ooge hadden , en die niet breeder behoeven uitgehaald
te worden.

Reis door Spanje, gedaan in de Yaaren 17$6 en
in 't byzorder met opzigt tot den Landbouw, Manufaliuuren, Koophandel, Bevolking, Belastingen en Inkornflen, van dat Land, door J. TOWNSEND, d. L. M.
en Predikant te Pewfey, in het Graaff hap var Wilts.
III Deels i Stuk. Te Haarlern, by A. Loosjes Pz. Ia
gr. 8vo. 192 bd.
oe gaarne wy ons verflag van gewigtige Werken onafgebrookener willen voortzetten , worden wy in dit
oogmerk niet zelden verhinderd door andere tusfchenhei.
de' komende Schriften, wel vara minder aangelégenheids;
doch die , door de Tydsomtfandigheden , om den voorrang fchreeuwen. Altoos egter daar aan het oor te leenen, zou de weezenlyke waarde onzer Letteroefeningen
te kort doen; 't is daarom dat wy de Reis door Spanje
van TOWNSEND weder ter hand neemen.
Met het Stuk des Deels, hier boven aangekondigd,
gaat onze keurige Reiziger van Cadix na Malaga. W y
moeten met hem niet toeven op alle plaatzen, waar ons
daar - toe gelegenheid wordt aangeboden; maar flegts nu
en dan (taan blyven. Dit doen wy eerst te Malaga, als
de Schryver gewaagt van eene zeer nuttige Inftelling,
die ongemeen wel gefchikt is voor een Land, waar de
Boe-

fl

J.

TiOWNSEND, RE }ZE DOOR SPANJE.

303
Boeren doorgaans arm zyn. „ Zy draagt," fchryft by,
„ den naam van roste plo, en is eigenlyk eene provin„ ciaale bank; doch met geen ander oogmerk opgericht,
dan om aan de Landlieden geld te leesten zonder ren
te, ten einde hetzelve tot den aanbouw hunner Lan--„
„ deryen te befleeden. Het daar toe noodige Kapitaal
ontfpruit uit de openflaande geestelyke ampten, eJ olias
„ y vacaties genaamd (*). In Gallicien wordt het zelf„ de fonds gebruikt tot het aanmoedigen en bevorderen
„ der Visfcheryen."
Van Malaga begeeft zich onze Reiziger ra Granada.
Van de groote Giften, daar aan de Armen uitgereikt, gefproken hebbende , maakt by deeze aanmerking , die
00k -elders dan te dier .plaatse past. „ Deeze mild,, bedeelde Bedelaars zyn ongetwyfeld noodlydende men„ fchen; doch hier mag men billyk vraagen : zyn dewel in de daad _gefchikte voorwerpen van mede,,
lyden? en behoorde men hun in de vaste overtuiging
„ te laatera, dat zy in alle gevallen onderlIeund en ge,, holpen zullen worden ?. Zy moeten, zonder deezen by„ fland , van gebrek vergaan ; maar met denzelven zul
hun nutloos ras voortplanten. Zonder dien zou--,lenzy
„ den zy niet aanweezig zyn: en niet 'dezelve teelen zy
„ voort, en vermenigvuldigen de voorwerpen van ellen„ de. De liefdaadigheid verdient niet langer deezen naam,
„ zo dra zy enkel ftrekken kan om liet gebied der mensch.
„ lyke ellende te vergrooten. Ware liet mogelyk de ar„ moede te verbannen door eenige andere middelen, dan
dopr arbeid en onafgebrooken vlytbetoon, dan zou men
de milddaadigheid veilig mogen vergunnen haare han
uit te ftrekken, ten einde de naakten te kleeden,-„den
de hongerigen te fpyzen, de dorf}igen te drenken, en
de behoeftigen huisvesting te bezorgen. Maar eene
„ milddaadigheid zonder aanzien van perfoonen is ten
„ al,

(*) Deeze bank ïs eene voortreffelvke inffelling des laatst
overleden Konings , en dient tot onderfteuning der Landlie
Ben in deeze Provincie. Men leent dezelve in Louwmaand
zo veel geld als zy noodig hebben om hunne Akkers te bezaaijen. en gereedfchappen tot den Akkerbouw te itoopen. Zy
fietsalen daarvan Beene Rente ; maar verbinden zich om het
voorgefehooten geld te rug te geeven, zo draa zy, na het
zamelen van den volbenden Oogst, derzelver Graanen ver
hebben. Deeze onderleuning bedroeg, in 't Jaar t 78+,-kogt
de fens van 3,300,000 Realen. Plant. an den lioogd. Vert.
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„ allen ongelukke juist de dringendite aanmoediging tot
„ luiheid, overdaad en ondeugden. Deeze grondbegmze„ len kunnen nimmer te diep ingedrukt worden. Zy wor„ den nogthans zo weinig begreepen , dat men dezelve
„ niet alleen in Spanje, maar zelfs by verlichter Natien,
„ over 't hoofd ziet, of het tegendeel te werk fielt,
„ en dit gefchied nergens meer dan in Engeland." Wy voegen 'er by , dat Holland, althans op eenige,
Plaatzen, ook ryk;yk deel in deeze verkeerdheid gehad
hebbe. In den tegenwoordigen tyd, daar tpodzaaklykheid gebiedt van deeze te kwistige uitdeelingen af te
zien, ontdekt men te dier Plaatzen, meer dan elders,
eene ongefchiktheid en weerzin van werken; wy onthou
ons van plaatslyke voorbeelden, die in menigte voor -den
-handezy,op
te haalen.
TOWNSEND vervolgt zyne Reis van Granada na Carthagena, befchryft Guadix en Lorka. Te Carthagena
ontmoet en tekent hy veel merkwaard:gs op. Daar mis
ziende en gispende , laat by zyn eigen Land ,-bruiken
Rrydig met de doorgaande gewoonte der Engelfche Rei
niet ongegispt. Van de onkosten , beleed aan de-zigern,
te Car thageraa door vvf honderd Soldaaten bewaakt wordende twee duizend Slaaven, wier werk geen tiende gedeelte bedraagt van de kosten daar toe aangewend, fpreekende,
gaat hy voort. — „ De ongerymde gewoonte, om veroor„ deelde Misdaadigers ten dientic van het land te doen
;, arbeiden, is tot Spanje alleen niet bepaald. Wy heb,, ben dezelve mede ingevoerd in ons verlichter Eiland,
gelyk men zien kan te Portsmouth, waar de Opper,
opziender van de Artillery bezigheid verfchaft aan.
„ twee of drie honderd fchelmen, die ongelyk beter ge
voed worden dan de eerlykfte, vlytigte en zuinigfte,-„
„ Boer in Engeland. Zy krygen voor hun daaglyksch
„ rantfoen meer dan achttien cncen brood , byna eery
„ pond vers vleesch, een once kaas, een pint foep, om„ trent Gen pint bier, en ruimen overvloed van aardappe„ len. Moet men niet bekennen, dat men, met dit voedzei, goede kleedenen, gemaklyke huisvesting, en ligt
„ werk, derzelver toef'tand voor een vlytig , maar arm
, man , in de daad, benydenswaardig maakt? En nog„ thans kost het Onderhoud deezer Fielten zo veel geld
aan de Natie, dat van de fom, voor ieder van Bezelven befteed, een geheel huisgezin in tamelyken over„ vloed zou kunnen leeven."

Wis
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Was Spanje niet éénig in de verkeerdheden, welke
wy uit dit Deel tot dus lange uitkipten; cene verkeerd.
beid , die éénig, zo wy gelooven , althans hoopen ,
in haare foort mag genoemd worden , kunnen wy
niet onopgetekend voorby treeden. Van kwaadaartige
Koortzen te Carthagen gefprooken hebbende, die, in
den Jaare 1785 , alleen in de drie Herfstmaanden,
vyf en twintig honderd menfchen , en in het volgend
jaar nog drie en twintig honderd, wegfleepten, vermeldt
hy het Hofbevel, aan alle de Artzen gegeeven , om.
hunnen Zieken geen ander Geneesmiddel voor te fchryven, dan dat van Don JOSEPH MASDEVAL . Dit middel wordt hier vermeld, met eenige aanmerkingen over
de werking ; waar op onze Reiziger vervolgt : „ De
„ Artfen te Carthagena toonden zich bereidwillig om
„ aan dit Geneesmiddel al dat vertrouwen te fchenken,
„ welk het verdiende , en geen ander voor te fchry„ ven , wanneer zy overtuigd waren , dat zulks veilig
„ kon gefchieden ; doch zy oordeelden het onbillyk,
„ dat men hen, in alle gevallen, het gebruik van andere
Geneesmddelen verbood. Zy zonden , derhalven ,
„ hunne tegenbedenkingen ten Hove, maar kreegen ten
„ antwoord Bene íteliige order van den Koning, dat zy
„ zich moesten onderwerpen aan den Intendant der
Scheepstimmerwerf, en niets dan volgens zyne on„ derrigting mogten voorlchryven.
„ Terttond na de aankomst van dit Bevelfchrift, deedt
„ de Intendant alle de Geneesheeren by elkander komen,
en maakte hen den Koninglyken Wil bekend; daar by
„ voegende, dat, in geval van ongehoorzaamheid, de
kerkers gereed waren, en de wachten bereid Ronden
„ om zyne bevelen uit te voeren. De Artfen beklaag,, den zich hier over; doch niet weinig vrucht: want,
„ toen de Intendant zeer erníl:ig beduid hadt dat men
„ niets minder dan eene volftrekte onderwerping eischte,
„ bewilligden zy om het Opiaat in alle gevallen voor te
„ fchryven, en, ten einde het blyken mogt dat zulks hun
„ oprecht voorneemen was', tekenden zy een getuige
,, fchrift, dat zy geen ander Geneesmiddel voor zo krag„ tig en vermogend kenden als dit, 't welk de Koning
aangepreezen hadde.
„ Het Volk onderwierp zich echter zo gewillig niet
„ aan het Koninglyk Bevelfehrift. Toen 't zelve verni, dat de t^rtfen hunne Voorfchriften niet vorande;

,

X3

„ren

Sob

J. TOWNSEND

„ ren mngten naar vereisch van zaaken, en volgens de
„ omtlandigheden der ziekte, waar door men kon aam
getast worden, weigerde het volf'rekt de hulp der Ge„ neesheeren in te roepen, en befloot liever deszelfs Ieven of dood aan het geval over te laaten. Zo
„ haast diensvolgens aan het Hof bericht werd gezon„ den, dat de Artfen gevaar liepen van honger te ifer„ ven, en liet Volk, wegens gebrek aan byftand , in
„ menigte ftierf, bedaarde de Minister, die eindelyk
„ zyne toeftemming gaf om de zaak in verfchil by te
leggen; laatende aan de Zoonen van ESCULAAP de
,, vryheid, om ten welzyn van de burgerye over het al„ gemeen, volgens derzelver eigen oordeel, te werk te
„ gaan; doch hen te zelver tyd noodzaakende, aan alle
„ de lyders in het Koninglyke Hospitaal, geene andere
geneesmiddelen, dan alleen het Opiaat, voor te fchry„ ven.
„ Dit is misfchien het eerfle voorbeeld, dat een wil„ lekeurig gezag de verrichtingen der Geneesheeren in
deezervoege heeft, gedwongen, en die klasfe van Bur,, tot eenpaarigheid in het vak van hun beroep
,, heeft willen noodzaaken (*)."
Het Stadsbeftuur van Carthagena heeft zeer in 't oog
loopende gebreken: één zullen wy ten voorbeelde ophaalen. „ Niets," fchryft onze Reiziger, „ kan gebrekkiger
„ zyn dan de Regeering van erflyke Regidores, welke men
de dertig Dwingelanden zou mogen noemen (want dit is
hun getal). Doch, ora het juk nog ondraagelyker te
maaken, is het ampt van escrivano dol numero msge„ lyks erflyk, en mag zelfs in gedeelten verkogt, of door
„ eenen Stedehouder waargenomen worden. Hoewel de
„ Syndicos, even als de Romeinfche; Tribunen, door het
„ Volk worden aangefteld, hebben nogthans de Regidores by derzelver verkiezing den meesten invloed : en
dewyl zy telkens maar voor één jaar geltoozen zyn,
durven zy op geenerlei wyze al te naauwgezet zyn in
„ het waarneemen van hunnen plicht jegens derzelver
„ medeburgeren.
Men
*) Wy herinneren ons hier, in ons Mengel 'erk des laars

1794. hl. $q 3 , iets over de Oude Egyptifche Geneesheeren te
hebben bygebragt, 't welk naar zulk een Dwang fnnaakt; doch
zo ífapelzoe niet is.
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„ Men verhaalt, dat, in gevolge van dit gebrekkig
„ zamenftel van Regeering, de Regidores, zo wel als de
„ £scrivanos, beflendig hun best doen om het Volk uit
„ te zuigen. Dit is zeker, dat zich voor de eerstge„ noemden veele gelegenheden daar toe opdoen, behal„ ven de zetting van den prys der leevensmiddelen. On„ der de gewoonfl:e, doch ook tevens de meest in 't oog
„ loopende, knevelaaryen, behooren zekerlyk het uitvin„ den van nieuwe Ampten, met meer dan ruime inkom„ ften , zo voor zichzelven , als ten voordeele hunner
,, afhangelingen. Wyders ook het onderling verdeeles
„ van aanzienlyke geldíbmmen, onder voorwendzel van
„ Springhaanen te verdelgen, wanneer 'er maar weinige
„ of geheel geene zwermen van die Infec'^en te vinden
„ zyn: waar na zy aan het hof valfche berichten isle„ veren , met byvoeging van zulke getuigfchriften we„ gens hunne waakzaamheid , dat zy met loftuitingen
,, worden overlaaden , in plaats dat zy veel eer de
„ tlrengfle beftraffing verdienden. Onder dit zelfde
„ voorwendzel hadden zy, niet lang geleden , driemaal
„ honderd duizend Realen , of omtrent drie en dertig
duizend guldens, in rekening gebracht, en lieten zich
,, deze aanmerkelyke fom opbrengen door middel van
een arbitrio, of algemeene belasting op de Ingezetenen,
„ hoewel geen fterveling kon te weeten krygen , welk
gedeelte van de omliggende landftreek door Springhaanen was bezogt geweest. Het zou gevaarlyk zyn de
„ minfte klachten te doen over zodanige misbruiken,
„ als zynde de flaaffche afhangelykheid hier reeds tot
„ die hoogte geklommen, dat ieder burger, niets zo zeer
„ ter harte neemt dan de gunst en befcherming van ee„ sen Regidor deelachtig te mogen worden , als in de
„ daad het eenigst middel zynde om voor zyn perfoon
„ en eigendommen in veiligheid te kunnen leeven. Deeze
„ omftandigheid toont allerduidelykst aan, dat 'er eene
„ zeer gebrekkige Regeering plaats heeft, en de Wetten
„ flegt gehandhaafd worden; want waar men zulke mach„ tige befehermers en derzelver afhangelingen ziet, daar
„ mag men oak dit zeker gevolg daar uit opmaaken, dat
„ de Wetten krachteloos zyn . en liet geweld zich op den
„ throon des rechts en der billvvlcheid gevestigd heeft."
De laatf{ e Afdeeling behelst de Reis van Carthagena
na Ili^anteri. Om ten opzigte van de laatstgemelde Stad
iets over te neemen, diene het volgende : „ Ik vermaak«
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„ te my in de groote Kerk niet weinig, hoewel geen„ zins niet haare bouworde , veel minder nog met eer
, nige altaaren; maar 't geen waar op ik myne aandacht
vestigde was een, door het Collegie van Kardinaalen ver„ gund, en door den Aardsbisfchop benevens den Bis„ fchop bekragtigd, foort van privilegie, beftaande in
„ twee duizend vyf honderd en tachtig dagen aflaat voor
„ ieder boetvaardige, die, voor het altaar van de Moedermaagd,, zal zeggen ave MARIA purisfima (wees ge„ groet allerzuiverite MARIA,) en even zo veel voor
allen, die, deeze woorden aanhoorende, antwoorden zul„ len, fin peccado concebida (onbevlekt, of zonder zon, den ontvangen.)"
Van den Koophandel, te deezer Stede gedreeven, die
zeer fterk is, ontmoeten wy hier, keurige berigten ; dan
wy hebben lang genoeg by onzen onderwyzenden en
verlustigenden Reiziger, voor ditmaal, getoefd, en zullen hem welhaast tot op het einde zyner Reize vergezellen.
De Slacht - o fers van Kloosterdwang , Toneelfpel , in vier Bedry.
ven, in Pro/a, naar het Fransch van MONVEL. Te 14nlflerdano, by P. J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. roo bi.
f

ndien ons geheugen ons niet bedriegt, herinneren wy ons,
in vroegere dagen, een bericht in de Nieuws-papieren geIleezen
te hebben , 't welk eerre foortgelyke Gebeurtenis voor-

f elde als hier ten toneele gevoerd word ; 't geen zeker dit
link meet belangryk maakt. Iluichelary , Dweepzugt,
Priesterlyke Overheering, en Geestelyk Bedrog, worden hier
in een ferk licht geplaatst, en fleeken niet minder af by de
edele en vrye denkwyze van verlichte Verflanden , in hooger
en laager kring. Indien het noodig zy, by 't Menschdom, der bovengenoemde affehuwlyke euveldaaden nog sneer
de verachting der weldenkenden te bewerken, zal zeker dit
Toneelfpel , waarin dezelven in alle haare afgryslykhedeii
vertoond worden, niet weinig daar toe bydraagen; en wenfchen wy , dat foortgelyke Gefchriften hunne bedoeling, om
dezelven in den poel der verfoeijing te flooten , hoe eer hoe
beter mogen bereiken.

AL GEMEENE
VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
Verhandelingen, raakende den Nátuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap. 2(1/de Deel. Te Haarleen, by Job.
Enfchedé en Zoonen en J. van Walré, 1795. Behalven
het Voorberigt , 469 bl. in gr. ra to.
p de belangryke Vraage des Godgeleerden Genoot
O
welk hier een XVde Deel-fchapsvn
der Verhandelingen, by zelve ultgegeeven, aanbiedt,
TEYLER, 't
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Is het Inwendig Bewys, afgeleid uit de Goedheid en Godebetaanalyklieid, of wet uit de Strekking, der Christlyke
Leer, ter bevordering van 'sMenfchen Gelukzaligheid,
genoegzaam, ter overtuiging dat dezelve svaarlyk Godly/c,
dat is , met do daad op Godlyken last, door jLsus en de
Apostelen, verkondigd is? -- of moet 'er, om eene gegronde
en volkomene overtuiging leswegen voort te brengen, het
Uitwendig Bewys, ontleend uit de Etiangelifche Gefchiedenis, en de JVonderwerken, door de EerJ!e Predikers
verrigt , bykomen ? onttnbeten wy vier Antwoorden. —
Liet eerfle, met den Gouden Eerpenning bekroond, ge
CORNELIUS ROGGE , Leeraar der Re--Y'chrevndo
naonfiranten te Leyden. Het tweede van JAN BROUWER, Leeraar der Doopsgezinden te Leeuwarden.
Het derde van ALLARD HULSHOFF , A. L. M. Ph. Dr.
en Leeraar der Doopsgezinden te Amflerdam.
Het
vierde van WILLEM DE vos, Leeraar der Doopsgezinden
te dier zelfde Stede. De Schrq. vers der drie laatstgemelde
Antwoorden zyn , door de Dire&euren van TEYLER'3
Nalaatenfchap , met , een Zilveren Eerpenning begiftigd.
Het onopgefmukt Verflag , 't geen de Leden des Godgeleerden Genootfchaps doorgaans voor elk Deel der
Verhandelingen, by hun uitgegeeven, plaatzen, heeft ons
meermaalen , wanneer wy de Deelen deezes Weeks ter
beoordeeling onderhanden namen , voorgelicht, cn opgeleid om den aart en waarde van de geplaatfle Ver
handelingen te doen kennen. Van anderer en niet van
LETT. 1796. rto. 8. Y" hun
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hun eigen werk fpreekende , dan alleen zo verre de
BeoordeeIing betreft , mogten wy 'er dooreen wel op
afgaan, en vonden te meermaalen , by het leezen der
Verhandelingen zelve, het des berigtte volkomen met de
waarheid eenftemmig ; en moesten liet toekennen van
den Gouden Eerprys billyken.
In de Voorreden , voor dit Deel geplaatst, waarin
cite Leden rekenfchap geeven van hunne gedaane keuze,
van den aart van het gekoozene , en 't geen zy verder
meldenswaardig agten , treffen wy een Berigt aan , 't
geen wy, naa de leezing der Verhandelingen , gaarne onder fchryven, en daarom grootendeels onzen Leezeren
noch willen, noch mogen, onthouden.
„ Hoe zeer," dus laaten zy zich hooren , „ wy er.
„ kennen moeten, dat eenigen der Verhandelingen , die
ongedrukt gebleeven zyn, veel goeds en fchoons be,, vatten, hebben wy den voorrang niet kunnen weigeren aan die , welke wy hier uitgeeven. Terwyl de
Uitgeevers het ééns zyn in de Hoofdzaak, verfchillen
zy in de Behandeling. En gelyk dit verfchil aange„ naam is, en de verveeling uitfust, waar toe men by
„ flukken, die over dezelfde floffe loopen , ligtelyk kan
„ vervallen , door de groote overeenkomst , die zy on„ derling hebben, zo ontftaat ook daar uit een féhoon
„ geheel, dat luttel overlaat om te verlangen.
„ Eene zeer bondige en volledige Beantwoording der
„ Vraage zelve, hebben wy gevonden in het Werk van
„ C. ROGGE. Het Inwendig Bewys fchynt ons, daar
„ in, aan alle kanten bezien en getoetst te zyn. En,
bedriegen wy ons niet, dan is , daar in , de ongenoeg„ zaamheid van dit bewys op zichzelve , de noodzaak„ lykheid van het Uitwendige 'er mede te vereenigen ,
en de kragt, oorfpronglyk uit deeze vereeniging,
klaar blootgelegd, en gehandhaafd tegen het voornaam, fte , dat men er op kan aanmerken; alles , daaren„ boven, in eenen ftyl , welks beknoptheid en leevendig.
„ heid de voordragt des te behaaglyker maakt. Schoon
„ geenzins onbekend met de Voorftanders van het andere
Gevoelen, is de Schryver niet breedvoerig in Aanhaa„ lingen uit hunne Schriften.
„ Meer vindt men daar van in de Verhandeling van
„ J. BROUwEIt, die ook, buiten deezen, Bene zeer goede
„ en wel uitgewerkte redeneering, over het onderwerp,
„ behelst. Er. het zelfde mogen wy zeggen over de Ver„ ban
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„ handelingen van A. HULSHOFF en W. DE vos. Even„ wel zyn die, in de meer onmiddelyke redeneering, knrter, en houden zich langer op by de Schryvers , die
„ in onze dagen, of al vroeger, getragt hebben, de aan„ dagt van het Uitwendig Bewys af te trekken , om die
„ alleen op het inwendig te doen vestigen.
„ 't Geen , ondertusfchen , van deeze Schryveren , in
„ de drie laatfte Verhandelingen, gezegd wordt, is het
„ zelfde niet, en loopt vry wat uit één. De één !preekt
van fommigen, daar de anderen van zwygen , en van
,, dezelfde fpreeken zy op onderfcheiden wezen. 't Ge„ volg hier van is , dat zy onderfcheidene Bvdraagen tot
„ de laater gefchiedenios der twee Bewyzen leveren, die
„ elk het haare kunnen toebrengen , uni deeze geiUhie„ denis volkomener te maaken.
„ In de Verhandeling van BROUWEIt zal men kunnen
„ opmerken, dat by zwaarigheid maakt, van ilinkfèhe
bedoelingen toe te fehryven aan hun, die het Inwen„ dig Bewys willen verwaarloosd, en alleen het Uit„ wendig (*) beoefend hebben. Doch HULSHOFF en Dr.
„ vos zyn hieromtrent niet zo teder. En 't geen zy
„ voor hun oordeel , in dit opzigt, bybrengen , kunnen
„ wy niet nalaaten te denken , dat veelen grootlyks zal
„ doen neigen , indien niet geheel overhaalen , anm her
„ voor welgegrond te houden.
„ Behalven de gemelde, zyn ons nog verfcheideno
„ Stukken ter hand gekomen , waarin de andere zyde
„ des Gef'chils wordt voorgeftaan. En gaarne hadden
„ wy daarvan ook iets in 't licht gegeeven. Maar de
„ beste zelve waren niet van dien aart, dat zy ons toelieten,, hier toe te befluiten. Vrugtloos hebben wy
„ gezogt naar bewyzen van eenig gewigt voor de hel,, ling, in de meeste voorkomende, dat Wonderwerken,
„ by luiden van verfland , niets betekenen. En geheel
„ zyn wy te leur gefield in onze, gelyk wy meenen.,
allerbillykfhe verwagting , van de Goedheid , Gode„ betaamlykheid, en heilzaame Strekkinv, der Christlyke
„ Leere, ten bewyze van haaren Godlyken Oorfprong,
t, uit(*) In deeze zinfneede Is een blykbaare fchryf of drukfeil,
en de woorden uitwendig en inwendig verkeerd geplaatst; men
hebbe te leezen: die het Uitwendig Bewys willen Yerwaar•
lood, en alleen het Imrendig beoefend hebbes,"
„

„
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„ uitgewerkt te zien. Ongelyk beter , zelfs, dit durven
„ wy verzekeren, is dat gedaan in eenige der ongeplaat„ íte Verhandelingen , die de Ongenoegzaamheid deezer
Goedheid , enz. beweerden. Sommigen onder die ,
„ waar van wy thans fpreeken , hebben 'er naauwlyks
„ iets van ; en hebben anderen meer , 't is veel te wei„ nig om iets af te doen; behalven dat wy 'er ook heb„ ben aangetroffen , die de Inwendige Voortreffelykheid
der Christlyke Leere met geen ander oogmerk fchee„ nen op te haalen , dan om ze te beknibbelen.
„ Voor 't overige twyffelen wy niet, of allen , die de
„ Christlyke Leer hoogagten, zullen de Verhandelingen,
„ welke wy hier uitgeeven , met genoegen leezen. Som„ tuigen hunner, vleien wy ons , zullen 'er door te rug
„ komen van de hooge verbeeldingen , welke zy tot
„ nog toe gevoed hebben van eenige der Schryveren ,
„ wier gevoelen daar in beitreeden wordt. Anderen ,
„ vertrouwen wy, zullen 'er aanleiding in vinden, om
„ hun Geloof op de regte gronden te bouwen , en die
„ zulks reeds gedaan hebben, om zich in dat Geloof
te bevestigen en te versterken."
By deeze opgave zoudeii wy het kunnen laaten berusten , en onze L,eezers tot de Verhandelingen zelve
wyzen , om te zien of wy te veel deeden met dit overneemen van de taal der Beoordeelaaren; dan het gewigt
der zaake en de fchoonheid der Verhandelingen verbieden ons eene dergelyke verzending ; en willen wy liever andermaal tot dit Deel wederkeereti , dan het zo uit
de hand leggen. Wy bepaalen ons tegenwoordig tot een
nader verflag van de met den Gouden Eerprys bekroon.
de Verhandeling.
De Eerw. Burger ROGGE fplitst, naa eene korte en
gepaste Inleiding over het Geloof der menigte, en een
kunstgreep des Ongeloofs,, om 't zelve te doen wanke.
len , zyne Verhandeiing in twee deelen. Het I, is
ingerigt , om te betoogen, „ dat het Inwendig Bewys op
„ zichzelven niet genoegzaam is ter overtuiginge dat de
„ Christlyke Leer waarlyk Godlyk is." Het II ,
dat hetzelve de hulp van het Uitwendig Bewys ten
„ dien einde behoeft."
Vooraf zendt bv eenige Aanmerkingen ter opheldering
van het Vraagtuk , en het voorkomen van verkeerde
opvattingen : niet in een bedillenden trant ; maar met
oogmerk om welveritaan te worden.
Daar-
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Daarop treedt hy ten bewyze der eerstgemelde Steilinge. Zeer fraai is zyne Voordragt in het Onderzoek
hoe veel uit het Inwendig Bewys kan afgeleid worden;
dit in alle flerkte voorgetteld hebbende , gaat by voort
om de Ongenoegzaamheid daar van te doen zien , en 't
zelve, uit verfcheide oogpunten befchouwd, nog nader
aan te dringen. Niet onaangeroerd laat hy de wyze,
op welke de Voorlianders van het Inwendig Bewys hunne
zaak aandringen ; doch zyne wederleggende Aanmerkingen daar op brengen hem tot het Beíluit der Ongenoegzaamheid van 't zelve.
Waarop by tot de tweede Hoofdafdeeling treedt. Gewigtig is, in deezen, de Bepaaling, watt men door een
Thonrieruerk te verftaanNebbe. Volgens den Bybel is
een Wonderwerk , zyns oordeels, zodanig eene daad,
werk of gebeurtenis, die blykbaar door God zelven gewrocht is, en daar in van alle andere werkingen van
God, als fehepping en onderhouding, onderfcheiden is, dat
dezelve ge/chiedt of gewrocht wordt met het bepaalde oog
om de verklaaring van hem, die voorgeeft van-merk,
God gelast te zyn tot het verkondigen van zekere leer,
,geloof te doen vinden. Deeze bepaaling wordt ver
Verhandelaar ontwikkeld, en voorts on--deron
derzogt, of het Wonderbaars , zodanig gefteld zynde
2 1s ons de H. S. voordraagt, tot een fleunzel van het
Inwendig Bewys kan dienen , en aan 't zelve dien vol
nadruk byzetten , welken het, op zichzelven-dinge
flaande, mist. In het betoog hiervan befchouwt hy eerst
het ftuk in 't algemeen , en vervolgens met betrekking
tot de Leer van JESUS.
Aangemerkt (ebbende, „ zo wel als ik regt heb om
„ te vorderen, dat eene van God afkomftige Leer waar„ lyk zodanig gefteld zy , dat ik oordeelen moet dat zy
„ van God kan komen ; evenveel regt heb ik om te
„ eifchen , dat zy van bewyzen vergezeld gaat, die
„ toonen, dat zy van God komt ", vaart by voort; (dit
zal ons een (haal zyner fchryfwyze opleveren):. „ Verre
„ zy het intusichen van my, aan het Wonderbaare zulk
„ eene voldingende overtuigingskragt toe te fchryven ,
„ dat men by 't zelve de gefi•eltenis der Leere niet be„ hoeft in aanmerking te neemen (*). Integendeel be„ weer
*) Zommigen willen de Godlykheid van Jesus Zending en
zonder opzigt tot de geflel.
y3
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„ weer ik, dat men juist niet de Leer moet beginnen.
„ Laaten wy tech waardige begrippen van God koesteren. Hy fpreekt als een wys Vader met redelyke
„ Kinderen. Hy heeft ons met verfland en oordeel be„ giftigd ; by kan niet willen , dat wy tertl;ond, op het
„ befchouwen van iets buitengewoons , iets dat ons bo„ vennatuurlyk voorkomt, zullen uitroepen: luit is Gods
„ werk; alles wat die Wonderdoener zegt zyn Godfpraa„ ken. Integendeel , zelfs bv de veronderitelling , dat
„ liet Uitwendige Bewys alleen alles afdoet, moet ik
„ toch myn oordeel gebruiken, of liet geen ik voor een
„ Wonder houde, in der daad, een Wonder is, of het
„ in der daad beantwoordt aan die bepaaling , welke bo„ ven van 't zelve gegeeven is , of het van God kan
„ komen, of 'er eenige noodzaaklykheid voor zulk een
„ buitengewoon werk gevonden wordt. Zonder dit te
„ onderzoeken kan ik nimmer waare Wonderen van be„ drug en inbeelding onderfa heiden. Ln hoe zal ik dit
onderzoeken , als ik de gefteldheid der Leere niet me„ de in aanmerking neeme ? Ben ik ongefchikt ,
„ onbekwaam, om over de Godewaardigheid eener Leer
te oordeelen (*) , dan ben ik nog ongefchikter, om cie
s , waarheid van een Wonder te to^tzen , of dit gevolg
„ te trekken , by die de Wonderen werkt 'is van God
gezonden. Ik item toe, dat het gros des menschdoms
,, tot het eerfte niet zeer bekwaam is , en de laatfte
„ gevolgtrekking voor deszelfs vatbaarheid meer bere„ kend is ; maar dit is geene natuurlyke , llcgts eene
toevallige, onbekwaamheid, die niet alle meufchen be„ treft , en waar uit niet volgt, dat dit onderwerp niet
„ voor de menfchelyke regthank mag betrokken worden. Wy fpreeken hier toch van het iiatuurlyk ge„ zond verlfand, dat door oefening verfterkt, en vatbaar
„ is voor redemaatige betoogen. — Men zegge niet,
„ als het Wonder niet alles afdoet, dan kunnen wy wel
,, eens eene waare Godlyke Leering , op eigen gezag,
verwerpen, omdat zy ons ongeryind , onwaarfchynlyk,
,,

„ Go-

tenis der Deere, bewyzen; tot deezen behoort rit

over
de LrondL-en , en een ongenoemde Sci ryver van, de Waarheid
'w den C^ristl;ken Godsdienst beweeze- voor O-:ge!eerdern; een
Werkje dat der leezinge wel waardig is.

(") Di* beweert FABP4ER t . a p, bl. 97, en elders,

,
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Code onwaardig, voorkomt. Neen, dit is onmogelyk,
„ even zo onmogelyk , als dat wy' ons ten aanzien van
waare Wonderen zouden bedriegen: geene waare God„ Tyke Leere is 'er, die ons zodanig zal voorkomen,
„ als wy haar regt kennen ; de mogelykheid van het te„ gendeel te veronderf}ellen , is het zelfde, als te ver„ moeden, dat God zich een doel zou willen voorftel„ len , het welk by niet zou kunnen bereiken; ons iets
, openbaaren , dat aan het gezond verfland zodanig zou
„ toefchynen. Maar al veronderffelt men zulks eens ,
„ zal dan het Wonder op zichzelve, als de bevestiging
van eene verzekering op gezag , ons oordeel verende„ ren, ons wys doen vinden dat ons ongerymd voor„ komt, ons regt doen befchouwen het geen wy ver„ keerd inzien? Het kan niets meer, dan ons beweegen
„ om te twyfelen , ons oordeel op te fchorten ; het kan
een ingewikkeld gelopf, maar geene gegronde en vol„ komene overtuiging, voortbrengen. Zekerlyk een
„ Wonder kan my vergewisfen, of zekere leering Godlyk
„ zy , maar dit ontilaat my niet van het onderzoek , of
zy waar, of zy Gode waardig is. Het is niet genoeg
„ te zeggen, van God komt niets dan waarheid, en dat
zyns waardig is; dit erken ik, en nogthans onderzoek
„ ik niet uit twyfel of by my zou kunnen bedrie„ gen maar om aan de betrekkingen , waar in ik
tot hem en myzelven flaa, te beantwoorden --- maar
„ om dat hy, my redelyk fcheppende,, ook wil , dat ik,
„ in deeze allergewigtigfte zaak , myne redelyke vermo„ Bens gebruikc
maar on dat ik weeten moet , of ik
„ hem, die in zynen naam fpreekt , wel verftaa
„ maar om dat ik , zelfs tot een rept verfrand der lee„ ring , en niet minder tot eene gegronde overtuiging
van haare waarheid, behoeve, Gene regte kennis van de
onderlinge overeenflemming en famenhang der leerin„ gen, en tevens van haare overeenftemming met alle
„ gezonde begrippen der Rede , wegens het volmaakt
„ Opperweezen. Dit kunnen Wonderen my niet geeven;
„ zy zeggen: dit is van God; maar niet, dit is Waar.
heid, en in dit geval is dit niet liet zelfde (*). „Maar
(*; Wonderen kunnen zeker veele duisterheden in de Leer
opkiaaren , maar niet waar maaken het geen in zich zelven
vaisch is.
Y4
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Maar wat meer is ; Wonderen , hoe eigenaartig ge„ fchikt om de Godlykheid van ftellige leeringen te be„ wyzen , kunnen zelfs ten deezen aanzien geene gegron;, de overtuiging voortbrengen,, zonder he onderzoek
„ van dezelve. Ik moet immers onderzoeken de gefteld„ beid dier leering , om daar uit af te leiden of het
„ Wonder een welgepast bewys voor dezelve , of 'er
„ tusfchen leer en wonder zekere overeenftemming zy?
„ Het Wonder toch zo wel als de Leer komen beide
„ van God: in beiden moet ik God vinden; in beiden
„ moet ik niet alleen magt, maar ook goedheid en wysheid , ontdekken ; en zo beiden van God komen , zal ik
„ 'er dit ook in aantrefffen, als ik flegts onbevooroordeeld
„ onderzoek. Die goedheid en wysheid befpeur ik,
„ wanneer ik in de bedoeling der Openbaaring gewigt en
„ gelukzaligheid, in de middelen orde, zamenhang, over„ eenífemming en gepastheid, ontdek. Zo een, die zich
„ voor een Godlyk afgezant uitgf, door een magtwoord
„ een mensch oogenbiiklyk doodde , en door dit Won,, der my de herleeving van het ganfche Menschdotn
tragtte te bewyzen , zou hy, wat hy ook by my uit„ werkte , geen eigenlyk geloof by my verwekken.
Voor het naast denk ik, dat ik myn oordeel zou op
fchorten. — Men moet, derhalve», geheel vergeeten
„ zyn, dat God tot ons alleen als redelyke en verilan„ dige weezens kan fpreeken , wanneer men Relt , dat
„ Wonderen alleen, op zichzelve , zonder eenige agt.
geeving op de gefteltenis der Leer, in ons eene gegronde overtuiging van de Godlykheid van eenige Leer
„ zouden kunnen te wege brengen."
Dit past de geagte Schryver 'vervolgens toe op de
Christlyke Leer, ter voller bevestiging, dat de Leer zon
Wonderen, zo wel als de Wonderen zonder Leer -der ,
afgebrooken flukken , raadzels, zyn , waar aan de ontknooping ontbreekt. Wy kunnen hem hierin niet
volgen; doch mogen niet overlaan 'er by te voegen
't geen hy ten Plotte van dit alles aanmerkt.
„ Om alle misvatting voor te komen, als of ik my.
„ aan de verkeerdheid fchuldig maakte, van, in. een cirkel
„ te redeneeren , zal ik hier nog eenige korte Stellingen
byvoegen. De Godewaardigheid eener Leere kan
„ haare daadlvke Godlykheid volftrekt niet betoogen :
„ dit rust op deezen regel ; alles wat Godewaardig is, is
„ w l middelyk , maar niet onmiddelyk , Godlyk. Zy
„ be-
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„ behoeft dus altyd hier toe het bewys uit de Wonderen
„ ontleend. Eene Leer zelfs kan zodanig gefield
„ zyn, dat zy het bewys der Wonderen behoeft, oil
,, haare Godewaardigheid het volkomenst te doen bly„ ken. De Godlykheid van het Wonder kan uit
„ het Wonder zelve beweezen worden; en dus de Go„ -demoaardigheid verondertield worden zonder de Leer :
dit is gegrond op dien regel ; alles wat Godlyk is, is
„ Godewaardig. Schoon de befchouwing der Leer het
laatfte in den helderen dag kan i}ellen , het behoeft
„ hier toe de Leere niet. De Godlykheid der Leere
„ kan nimmer door het Wonder beweezen worden, zon„ der vergelyking van het laattic met het eerfte.
„ De Christlyke Leer is goed, Gode betaamend, en
eigenaartig ftrekkende tot bevordering van alle waare
,, Gelukzaligheid , ook zonder opzigt tot het wonderbaare.
„ De Christlyke Leer wordt volkomener, Gode betaa„ mender, en werkdaadiger in de bevordering van alle
waare Gelukzaligheid , zo wel als daadlyk Godlyk,
„ door de Wonderen als een bewys aan te neemen.
De Burger ROGGE, wel bewust, dat zyn fluk, 't geen
by voldongen rekende, nog door tegenbedenkingen ge.
drukt werd, verledigt zich, in de laattte plaatze, om ook
deeze uit den weg te ruimen. Dan wy hebben reeds lang
genoeg van deeze Verhandeling gefprooken om het gewigt daar van te doen kennen , en moeten ons berigt ten
einde tuuren. Dan wy mogen het niet doen zonder nog
deeze Aanmerking af te fchryven, „dat de ganfche Euan„ gelifëhe Gefchiedenis een geheel uitmaakt. Zo als zy
„ daar ligt moet zy geheel aangenomen of geheel ver„ worn worden. Zy is een plan, welkers deelen onaf„ feheidelyk aaneen hangen , dat van trap tot trap ont„ wikkeld en eindelyk voltooid wordt. Het komt hier
„ niet aan op het aanneemen of verwerpen van een en„ kel Wonder, dat toevallig gebeurt, en op liet geheel
,, geen invloed heeft (*). De geheele Gefchiedenis is
„ met Wonderen doorweeven; zy zyn oorzaaken van uit„ werkzelen en gevolgen, die onbegrypelyk, hoogstonwaar„ fchynlyk, zyn, zo zy niet juist aan zodanige oorzaaken
„ worVAN TEYLER'S GODG. GENOOTSCHAP.
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Dus befchouw ik het zogenaamde Wonder van VESPeen dat Van APOLLONIUS van Tyane.
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worden toegefchreeven die den geheelen loop der
„ Gefchiedenis regelen en bepaalen. Men beproeve eens
„ voor een oogenbllk om alle de Wonderdaaden of ls'on.
„ dergefchiedenisfen door te fchrapen , en dan de Leer
„ en overige Lotgevallen afzonderlyk te befchouwen ;
„ welk van beiden men verwerpe, het overige zal de on„ warfchynl_ykífe Roman worden. Dit kan toch ieder
„ ongeleerde doen (*). He doet niets af, of men hier
en daar een Wonder aantreffe , dat onwaarfchynlyk
„ voorkomt; men verwerpe het, en 'er blyven no ge,, noeg over om de waarheid myner aanmerking te ltaa„ ven. Genoeg is het, dat Jzsus en zyne Apostelen
„ zeer veele Wonderen verrigt hebben, die op het ge.
,, heel een beflisfenden invloed hebben. Men kan
„ dus niets uitwerken , met het een of ander deel te be„ ftryden; maar, de Godlykheid der H. Openbaaring lo„ chenende, moet men zeggen, dat het geheel de kun„ ftigife Roman is, welks wedergade nog niet wordt ge„ vonden. Doch, behalven dat die uitvinding op haar
„ zelve een der grootfle Wonderen zou weezen, ftrydt
„ zy ook met dien onomftootelyken gronddag, de fpoedige
Voortplanting van het Christendom. Is het Euangelie
een Roman, dan is deeze nog veel grooter Wonder,
„ dan eenig in de Euangelien verhaald."
(*) Te deezer gelegenheid herinneren wy ons een klein
Stukje. onlangs by A. LOOSJss Pz. uitgegeeven , vermeld en
beoordeeld in onze Letter oef. voor i7, bl. 364; ten tytel
voerende : De Leevensgefchiedenis van jazus niet overtollig,
maar van aangelegenheid, ter overtuiging van de Waarheid ties
Christl7ken God"diensts, en ter Zedelyke Verbetering van het
1tfenschdomn, gefcbreeven door w. BRUIN , Leeraar der Doopsgezinden te Nestzaan, een Man, die uit zedigheid toen zynan
Naam verborg ; doch dezelve is zedert met roem bekend geworden, door een behaalden Zilveren Eerpenning, by TYLER'S
Godgeleerd Genootfchap , by de bekrooning der Antwoorden
op de Vraage, wegens de noodzaaklykheid der Openbaaringe.
.sant. van den Redacteur.
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Twee Redevoeringen van GISB. BONNET , vertaald door
* * * * *, Student in de Godgeleerdheid te Utrecht. Met
eene uitvoerige hoorrede, behélzende Aanmerkingen op
een en ander Hedendaagsch Tydithrift, en met een By
yoegzel, dienende ter beantwoording van Bene belangryxe
Vraag. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1 795. tri
gr. 8vo. CIV en 116 bi.

e Hoogleeraar BONNET was, zo als hy zich ver
niet wel behandeld door de Scntryvers vast-beldt,
D
meer dan één Maandwerk. Zy Ronden by zyn Hoog.

Eerw. als fchuldenaars te boek, over het maaken van
aanmerkingen , door welke zy hunne tegenbedeukin g en
tegen het geftelde van zyn Hoog - Eerw. aankondigden.
De Schryvers van het 4/gemeen Letterkundig i lagazyn,
die der Vaderlandfche Bibliotheek, — en ook wy, Schry
vers der lige.-neene T'aderlandfche Letteroefeningen, zyn
die fchuldenaars. De twee Redevoeringen, hier thans atgegeeven, uit het Latyn in het Nederduitsch overgezet,
waren de grond der beoordeelingen in de twee eerstgenoemde Tydfchriften, op welke c e Hoogl. meende niet te
mogen flilzwygen. In ons Maandwerk hadt men zo eenige
algemeene als byzondere aanmerkingen Op BONNET 'S 01-)
helderingen van den Prediker, en op zyne Leerreden, zich
veroorlofd. Om in ééns met de gezamentlyke Recenfénten af te rekenen , ftelde de Hoogl. deeze uitvoerige
Voorrede. Gelyk onze amptsbroeders, tot nog toe, hebben gezweegen op het aangevoerde door BONNET, agten
wy het veiligst, hun voetfpoor te betreeden. Eene uit
Voorrede, geeft grond om te-druking,hetPlo
vermoeden , dat eene verdeediging van onze beoordeeling
niet onbeantwoord zou gelaaten worden. En zouden wy,
van onze zyde, in dat geval het zwaard des gelëhilvoe.
rens in^gelyks niet wederom moeten aangorden . BONNET
fchynt niet onbewust te zyn van het min •gewigtige van
zulk eenen penneftryd, daar hy zynen Leezer den- inval
in den mond geeft: „ Zou BONNET zynen tyd niet beter,
„ en aan nutter werk, kunnen befieeden , dan aan zulke
„ aanmerkingen op een en ander Tydfchrift ' Aan zulk eerre
Overtuiging van nutteloosheid van over en weder fchryven
heeft het onze Confrater de RecenJént te danken, dat zyne
:aanmerkingen en bedenkingen de profesforaale Centure
-
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niet ondergaan hebben: „ Om die zelfde reden (fchryfr
„ by) moet ik, voor tegenwoordig, ook afzien van iets,
„ dat ik my, in den beginne , heb voorgetteld. Myn
„ voorneemen was , ook uit het Tydfchrift, de RecenPent, u eenige byzonderheden mede te deden." En
welke was deeze reden? Deeze : „ Ik durve, met een
„ onderwerp van deezen aart, uw geduld, nu, niet meer
vergen."
Van den inhoud der Redevoeringen agten wy het
overtollig, hier verflag te doen, als zynde dezelve , uit
de twee eerstgenoemde Tydfchriften, aan de meesten onzer Leezeren bekend. Ten behoeve van anderen merken
wy aan , dat, terwyl de eerfte Redevoering tegen de
heragters en Be/potters van den Godsdienst is ingerigt, de
andere een Onderzoek behelst, „ of wy den opperften
„ Leeraar der Kerk en zynen Apostelen, daar zy zich,
„ om hunne leer te bevestigen , op de Godfpraaken van
„ het Oude Testament, als op Voorzeggingen, beroepen
hebben, zoo geloof moeten geeven , dat wy ons met
„ recht verzekerd houden, dat, en de treurige, en de heer„ tyke en blyde, lotgevallen van onzen Zaligmaaker, in
„ dezelven waarlyk voorfpeld zyn."
Het Byvoegzel , dienende ter beantwoording van eene beZangryke Vraag, is ingerigt tegen eerre Stelling van den
Remonífrantfchen Hoogleeraar KONYNENBUP.G , in zyn
bekend Onderzoek van den aart der Voor/peilingen, wegens den Mesfia.+, in de Schriften des Ouden herbonds. De
Hoogl. hadt aldaar beweerd, „ dat men, in de uitleb
ging der profeetien, geenzins als eenen eerften regel
„ moet doen gelden, het gebruik, het welk door Jefus,
zyne Apostelen , of de Schryvers der Euangelien en
„ Brieven in het gemeen, van dezelven gemaakt is." Voor
reden daar van geeft KONYNN NBURG, omdat, zyns weetens, nog nimmer is beweezen : i. De overkomst van den
H 4ebreeuwfchen text ,in deszelfs onvervalschte zuiverheid,
tot de Euangelisten. 2. De onfeilbaarheid en onvervalschtheid der Alexandrynfche Overzettinge. .3. „ Dat
„ God de verflanden der Euanelifche Schryvers, ten
„ allen tyde, dermaate geleid liebbe, dat zy de woorden
„ en gezegden der oude taal, welke reeds ten hunnen
„ tyde haare zuiverheid verlooren had , en , als '.t wa...
„ re, afgeforven was, in derzelver oorfpronglyke betee„ kenfis opgevat , en de profeetifche denkbeelden in de
„ ;aa?, waar in zy fchreven, naauwkeurig hebben overgen , bragt,
„
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„ bragt, zonder dezelve met hunne eigene. begrippen te
vermengen." Hier uit befloot KONYNENBURG, dat men
aan de Schriften des N. V. geen beflisfend gezag mag
hegten, omtrent het waare verfland der profctifche Plaatzen, maar dat zy moeten gelyk gelteld worden met alle
andere uitleggingen , en flegts in zo verre kunnen gelden,
als de grammaticale zint van beide, zo oorfproriklyke als
overgenomen plaatzen , zeer juist overeenilemt; veroordeelende voorts het gedrag dier Godgeleerden, die, zich
van het 1Vlesfianisch begrip bedienende, bot de fout der
Redeneerkunde, welke men een Cirkel noemt, vervallen, eerst van het N. V. tot liet O. befluitende, en dan
wederom de plaatzen des N. V. uit de profetifche fchriften ophelderende, en daar uit hun bcwys van Jefus Godlyke Zending ontleenende, te rug kecren tot het zelfde
beginzel, waar uit zy begonnen zyn. Op dit alles
maakt de Hoogl. BONNET zyne bedenkingen. De twee
eerfte Stellingen ontkent hy, of vondt althans geen ge.
noe ;zaam bewys voor dezelve ; terwyI hy omtrent de
derde aanmerkt , dat, hoe verduisterd in het verfland
's Heilands Leerlingen ook in den aanvang waren, ten aanzien van liet gebruik of de toepasfing , welke zy, ze
Schriften maakten, „ alles neer--dert,vanPofich
„ komt op liet gezag, 't welk men aan Jefus, als eenen
„ onfe 1baaren Leeraar, verpligt is toe te kennen ;" tragtende vervolgens te doen zien, dat Jefus wel degel11
de Schriften in dien zin' voor zyne Leerlingen heeft verklaard, volgens welken zyne treurige lotgevallen reeds
aan de oude Ifraelitifche Kerk voorspeld waren. Waaruit BONNET befluit, dat KONYNENBURG, in Tiede van
het bovenaangehaalde, hadt moeten fchryven, „ dat men
„ aan . de Schriften des N. V. geen beflisfend gezag,
„ omtrent het waare verf}and der profectifche plaatzen,
„ hechten kan, ten zy alvorens blyke, dat Jefus, in de
„ aanhaaling der Godfpraaken (die HIy zynen Aposte„ len , als zo veele Voorzeggingen , zyn f)erfoor be„ trefende, onder de aandacht bragt) niet gedwaald
„ hebbe."
Dit hebbende afgehandeld, laat BONNET fiil by de
Vraag, of die Godgeleèrdcn, welke, op het gezag ddr
Schriften van het N. •V., zommige Godfpraken van het
0., als Voorzeggingen aangaande Jefus, aanvoeren, en dar.
wederom uit die Voorzeggingen hun bewys ontleenen voor
die Godlyke Zending, niet moeten geoordeeld worden, cere
fout
-
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fout tegen de goede Redeneerkunde te begaan. Hieromtrein is de geleerde BONNET van begrip, dat het bovengemelde bezwaar ontfhat uit gebrek aan onderlchei-

ding, of aan eene verkeerde íchikking der twee volgende
Stellingen: j7efus van Nazareth was een. Profeet, door on-

tegenzeggelyke bewyzen openbaar geworden, van God in de
Waereld te zyn gezonden: En, 7efus van Nazareth is
die Mesfias , welken God aan de Vaderen onder het 0. Y.
beloofd heeft. Omtrent de eerste Stelling koomt het profetisch Woord niet te pas, maar alleen het wondervolle

leeven van Jefus; de andere kan, zonder kennis

aan de Schriften, niet bewezen worden. Overeenkomttig
daar mede was de handelwyze der Apostelen, die , in
hunne prediking, eerst de bewyzen voor Jelus Godlyke
Zending aanvoerden, en daarnaa, opklimmende tot tiet
profetisch Woord, de Jooden tragtten te overtuigen, dat
deeze Jefus van Nazareth, behalven zyne Godlyke Zending in 't algemeen, de aan hunne Vaderen beloofde Mes
was Uit dit alles leidt BONNET he gevolg af,-fias
„ dat die Godgeleerden , die, op het gezag van J. C.,
„ veele Godfpraaken, als Voorzeggingen, hem betreffen„ de, aanneemen, en daar uit bewyzen, dat by de be„ loofde Mesfias is, geen fout van Redeneerkunde begaan,
„ welke wy, in de Wysgeerige School, een Cirkel noemen. Derhalven, dat men, in de uitlegging der
profeetien, wel degelyk, als eenen eerden regel, moet
„ doen gelden, het gebruik, 't welk, door Jefus en de
Apostelen, daar van gemaakt is, om, tegen de Jooden,
te bewyzen, dat hy, de Heiland, waarl^ yk die Mesfias is,
,, welken de Vaderen verwagt hebben. De alles afdoende
„ reden hier voor (zegt ]SONNET) is deeze: , Jefus, aan
, wiens Godlyke Zending niet valt te twyfefen , die der, halven onfeilbaar is , en, overzulks, voor den besten
, Uitlegger van het profeetisch Woord moet gehouden
worden; die heeft, aan zyne Apostelen, en, door hen,
•

, aan de ganfche Kerk, aangaande zulke voorzeggingen,

verzekering gedaan.'
De verftandige Leezer oordeele, wie der beide Hoot

leeraaren de waarheid op zyne zyde Nebbe.
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Ontwerp van eenige Schikkingen raakende den Openbaaren Godsdienst, en andere Stukken daartoe behoorenue.
Door HEERE OOSTERBAAN, Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen, en Lid van de Commisjie it,
het gaar 1795 door de Reprafentanten des Volks van
Friesland benoemd tot het ontwerpen van Bene Conflitulie voor die Provintie. Te Harlingen, by V. van der
Plaats, 1796. In gr. 8vo. 48 bl.
n een Voorbericht ontmoeten wy de volgende opgave
IOntwerp.
der aanleidinge tot het (tellen en uitgeeven van dit
Volgens beluit der Reprefèntanten des Volks

van Friesland, was de kundige en geagte OOSTERBAAN,
iaevens nog zes Burgers , benoemd tot het ontwerpen van
eene , op Vryheid en Gelykheid - rustende, Regeerings.
form voor de Provintie van Friesland ; waarin tevens,
volgens de Inftrutie, zou moeten gelet worden op de fchikking nopens alle uitwendige Godsdienstoefening niet dene
aankleeve van dien. By de verdeeling des werks, bade
ieder Lid aangenomen , zyne gedagten byzonderlyk te
laaten gaan over eenig gedeelte der Conftitutie, en hetzelve, zo goed hem mogelyk zyn zoude, te bearbeiden,
om, vervolgens, het dus opgeftelde met elkander te overweegen, daar het noodig wierd geoordeeld te verbeteren,
en in het Lichaam der Conftitutie op zyne plaats te
brengen. De Burger OOSTER) AAN nam voor zyne rekening de taak, in den titel deezes Gefchrifts vermeld, als
beter, dan de Organifatie der Rechtfpreekende .[Magi in
liet Hooge en de laagere Gerechtshoven , en diergelykw,
naar de maat en foort zyner kundigheden berekend.
Een zamenloop van omf}andighe cn , welke in het jongst
jaar in Friesland hebben plaats gehad, en ge--afgelopn
noeg bekend zyn , deedt de bovengemelde Commisfie
vervallen. Derzelver Leden hadden eenige meer of min
uitgewerkte Opftellen overgeleverd aan de Vergadering der
Reprefentanten; doch de Burger OOSTERBAAN, uit hoofde
der tusfclienkoomende intrekkinge an hunnen Last, zyn
Ontwerp niet kunnen inleveren. Het Stukje bleef, diensvolgens , zyn byzonderen eigendom, over welken hy, naar
goedvinden, kunde befchikken. Het gunftig oordeel van
eenigen zyner Vrienden deedt hem tot de uitgave befluiten, als meenende, „ dat het Werkje , fclzoon de Corn-

52}

1!.

OOSTERBAAN

„ misfee, met betrekkinge tot eene byzondere Conftitutie
„ voor de Provintie Friesland, niet had kunnen vul,y doen aan het oogmerk haarer aanttellinge, misschien,
„ van eenig nut zoude kunnen weezen in het ontwerpen
van eene algemeene Conftitutie voor de Vereenigdé Ge„ westen; dat het althans dienftig ware, dat de verfchil,, lende gevoelens over dat belangryk onderwerp , niet
;, befcheidenheid, openbaar gemaakt wierden; en dat de
Schryver in het algemeen met zo veel billykheid de
„ zaak had behandeld, als men zoude kunnen verlangen."
Gaarne hangen wy ons zegel aan dit oordeel. Want
hoewel de gea g te OOSTERBAAN ftiltaat op eenige byzonderheden, de Provintie . Friesland in het byzonder raakende, en welke van 's Mans geoefende kunde duidelyke
blyken vertoonen; wy ontmoeten 'er, evenwel, verfcheiden wenken , die den Burgeren , thans met het ont^
werpen eener algemeene Conftitutie onledig, tot dienflige
voorlichtinge kunnen dienen. Van dien aart zyn de middelen, 'welke de Schryver als gefchikt oordeelt, om de
Verdeeling der Kerkelyke Goederen , van welke de Gereformeerden meer dan twee Eeuwen in het bezit geweest
zyn, met uitfluiting van alle andere Gezindheden, op de
gemaklyklte wyze op den voet van Billykheid en Gelykheid te brengen. Op de onderi}elling, dat alle andere
Gezindheden regt hebben, om van de Gereformeerden
uitkeering van de dus lang aangematigde Kerkelyke bezittingen te vorderen, fpreekt OOSTERDAAN eerst over de
hoeveelheid, en daarnaa over de wyze, dier uitkeeringe.
Tot de hoeveelheid zou men kunnen brengen: i. Het
quotedl aandeel in de Kerkelykc Goederen, by de Omwenteling in de XVI Eeuw door de Gereformeerden in
bezit genomen , naar gelange der Leden der Gezindheden. 2. Een bygevoegd alterum tantum, voor geleden
gemis zints ruim 200 waren. ;. Vergoeding van 't geen
andere Gezindheden van tyd tot tyd hebben moeten betaalen, tot onderhoud van den Godsdienst der Gereformeerden , met de interesfen. Ondanks de billykheid,
doorziet de Schryver de moeilykheid der uitvoeringe van
deeze fchikkinge. Hierom wil by liet ede en 3de, van
den kant der andere Gezindheden, aan de rust en vrede
hebben opgeofferd. Maar dan wil by op de rekening der
uitkeeringe gebragt hebben , de aangeërfde of anderzins
verkregen Goederen zedert de Omwenteling der XVI
Eeuwe; voorts het Capitaal der Jaarwedden, die, by wege
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ge van thppletie, van 's Lands wegen gegeevett worden
aan zommige Dorpen; wyders de Kloostergoederen, wei l.e in zommige Steden dienen tot befoldiging van Predikanten; eindelyk het Capitaal van die Jaarwedden, wel
uit Lands- Stads= of Dorpskasfcn aan zommige Predi--ke
kanten betaald worden: Om nu het quoteel of de h9eveelheid der uitdeelinge te bepaalen , facit onze geagtd
Schryver

het getal der Gereformeerden op
dat der Roomschgezinden
— — Doopsgezinden
— — Lutrerfchen
— — Renlonflranten

119,000
20,000

lo,000
0,900
0,100

De geheele Masfa der Goederen , enz. verdéelende in ï o
deden, moesten de Gereformeerden behouden 1 19 deden
en afstaan aan de Roomschgezinden s0
Doopsgezinden
to Lutherfchen
0,9 _.._
Remonflranten
0,1 (8)
.--

---

Zie hier nu de wyze, op welke,volgens OOSTERBAAN,
de uitkeering moest gefchieden. i. „ Moest 'er eed
;, naauwkeurige ftaat worden opgemaakt van alle Goede„ ren, Wedden en Inkomften, tot nog toe door de Gereformeerden alleen bezeten en genoten:
2. Van
„ dit alles tnóest de hoofdfoor berekend worden.
3. Moesten aan de andere Gezindheden derzelver aan
gemelde evenredigheid worden toegewe=-,delni
zen: — 4. Die toewyzing zoude, kunnen gefchiederi;
„ het zy door overgave van een gedeelte der Goederen;
in natura; het zy door Obligatien, voor welker hoofd.
font en intresfenn de Kerkelyke Goederen Verbonden
,, wierden; het zy door liet verkoopes van een gedceltd
„ diet Goederen op order van de Overheid; en het over„ geeven van den opbreng aan de andere Gezindheden°
— . Vervolgens moesten aan de Clereforrheerde
„ Kerken ,welker Predikanten, by wege van Hupt le.ic, i
„ anderzins, hunne wedde, geheel of edeeltelyl:; uit
,, 's Lands Kasfe trekken ; Obligation " op do psovíntie
„ Worden gegeeven an zulken Capitaãl, dát de .intres„ fen de fom uitmaakten, welk: ieder Predikant moest
geiiietef. Tevens behoorde me 4 zorg re draages, dat
'
, deeg
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„ deeze Obligatien niet konden vervreemd, of tot andere
„ gebruiken aangewend, maar de intresfen jaarlyks, of
,, by kortere termynen, aan de Predikanten moesten uit„ gekeerd worden. 6. Even zo moest, met de noo„ dige veranderingen , gehandeld worden omtrent de
„ heiken , welker Predikanten uit eenige Stads- of
Dorpskasfen geheel of gedeeltelyk hunne wedde trek„ ken. 7. De zaaken eenmaal in deezen flaat ge
moest elke Gezindheid verder haare eige--,bragtzynde
ne Predikanten, Armen, enz. onderhouden, zonder dat
„ de Bene eenigzins met den last der andere bezwaard
wierd,of ook Benig voordeel genoot boven de andere."
In eene Aanteekening wil OOSTERBAAN de fchikk.ing,
welke omtrent de Emeriti -Predikanten en der Weduwen
thans plaats heeft, op den tegenwoordigen voet laaten,
tot aan derzelver dood of hertrouwen, terwyl voor 't toekoomende ieder Gezinte daar voor zua e moeten zorgen.
De Schryver voorziet zwaarigheden in deeze fchikkingen, en trapt ze uit den weg te ruimen. Doch ons beftek
gedoogt niet , hier in verder te treeden. Wy beveelen
dezelve aan de overweeging der Oordeelkundigen, welke
niet zullen kunnen nalaaten, nevens ons, des Schrvvers
bezadigdheid te erkennen , die hem wederhoudt van alle
beflisfende uitfpraaken , als of zyn Ontwerp boven alle
tegenbedenkingen ware verheven.
Behalven het bovenflaande, deelt de Burger OOSTER
in vier onderfcheidene Afdeelingen, mede, eenige-LAN,
Stellingen over de Rechten van den Mensch in het Godsclienflige, en de daar uit voortvloeiende gevolgen. — Voorts
eene Befehouwing van den oorfpronglyken toeftand der Kerkelyke Goederen in de Provintie Friesland. Wyders
de Veranderingen, welke in den oorfpronglyken toe/tarid der
.Kerkelyke Goederen veroorzaakt zyn door de Hervorminre, en door de Otnwentelinge in het laat/Je gedeelte der
XI7Ide Eeuw•e voorgevallen; dan volgt het Hoofdfluk, waar
van wy den hoofdinhoud vermeld hebben; wordende in
het vyfde of laatfte gefproken over et;iige Kerkelyke Inrichtingen, en de openbaare Godsdienstoefeninge.
Tot befluit, vereenigen wy ons volkomen met den
wensch en de betuigingen , met welke onze waardige
Schryver zyn Werkje eindigt, „ dat de verwacht wor
dende Confhtutie dit gewigtig onderwerp op eene zó
„ billyke wyze moge bepaalen, dat daar door de Gods„ dienftige verdeeldlieden,'av veel mogelyk, verminderd
,

-

„ wor.
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„ worden. Die verdeeldheden (voegt OOSTERPAAN 'er ne„ vees) trokken toch veelal haar voedfel uit der lneníchen
„ trek tot gezach en heerfchappye. Waarfchynlyk (zegt
„ hy) zouden zy nooit tot die hoogte genegen zyn,
„ waarop men ze tot ergernis der Christenwaereld zo
lang gezien heeft, indien de Belyders van den Gods„ dienst van JESUS behoorelyk gedachtig waren ge„ weest aan de vermaaninge van hunnen Godlyken Voor„ ganger: Een is uw Meester, naamtaelyk, CHRISTUS; maar
„ gy alien, gy zyt Broeders."
N. c. DE FREMERY Oratio de Ar isfimo, quo Cbemia
cum Phyficis Scicntiis conjungitur, Vinculo, &c.
Redevoering over het zeer naauw Verband der Scheikunde
met de Natuurkundige Weetenfchappen. Openlyk gehouden , wanneer Dezelve, tot gewoonen Hoogleeraar der Geneeskundc, Scheikunde, Natuurlyke Historie, en Apothekerkunst, aangefleld zynde, dit .fln.bt, op den i8 Dec.
1795, aanvaardde.

Traj. ad Rhen. apud 0.
59 pp- 4t 0. m, f.

7. d Paddenburg , Acad. Typ.

twyfelen niet, of elk moet voldaan zyn by de lectuur van deeze nette en fraaije Redevoering.
\y7y
.De Redenaar zegt, op eene beknopte, en etter voldoen-

de, wyze, alles, wat ten opzigte van het Verband der Natuur- en Scheikun e kan gezegd worden. Het nut
en de n000dzaaklyk eid van deeze beide takken van Bene
en dezelfde Weetenfchap, voor een Geneeskundigen, is
hoogst klaarblyklyk.
Wy wenfchen , en vleijen ons op goede gronden, dat
de Hoogi. DE FREMERY veele Leerlingen zal bekwaatnen, die tot eere zullen strekken van hein zelven, cp der
TTtrechtfelle Academie.

VIP-

GIR,TA NNER

,Verhandeling over de Venerijche Ziekte, door c. Grl.
TANNER , Doclor in de Genees- en Heelkunde , enz.
Uit het Hoogduitsch. Te Leyden, by A. en J. flonkoop,
1796. In gr. 8vo. 532 bl.
it Werk zag, in het jaar 1788, in het Hoogduitsch
't licht , en wierd terItond met veel graagte geD
leezen, en vats zommigen zeer gepreezen ; dan deszelfs

feilen en onnaauwkeurigheden wierden ook wederom door
anderen even zoo luid aangekondigd, voornaamelyk door
zulken, welke het ten opzigte van den eerften oorfprong
tier Ziekte met onzen Schryver niet eens zyn. Dr.
HENsr.ER heeft een zeer geleerd Werk, over de Gefchiedenis der Venusziekte, gefchreeven, waarin by den Ameiieaanfchen oorfprong lochent , en het eerfte begin der
Ziekte by de uit Spanje verdreevene Mooren zoekt (*).
By deezen hebben zich Profesfor GRUNEtt, te ,vena, en anderen gevoegd. — De zaak is, naar ons oordeel, nog geheel niet beflist, en zal veelligt nooit beflist kunnen worden.
Wanneer het iets ter betere kennisfe, of geneezing, eener
Ziekte bydraagt, den eersten oorfprong en het Vaderland
van dezelve te weeten, of wanneer eerre Ziekte aan eene
of andere Natie byzonder eigen is, en dus aan derLelver leevenswyze, voedzelen, ligging van het land, enz.
toegefchreeven kan worden; dan is een zoodanig naauwkeurig onderzoek van groot nut. By de Venusziekte valt
dit weg; haar eerfte oorfprong is ten eenemaal duister,
onverklaarbaar , onzeker. Volgens onzen Schryver,
is de 4 Maart 1493 die treurige en in de Gefchiedenis
'an het D7enschdor zoo merkwaardige dag, die de Venusziekte uit de nieuwe Wereld raar Europa overbragt. In
het 7de Hoofdstuk van het ifte Boek, pag. 57, enz.
draagt de Schryver een gevoelen voor ,over den eerften oorSprong der Ziekte, 't welk, by deszelfs eerfte bekendwording,
.

(*) Wy wenschten ook dit Boek in een Nederduitsch gewand te
zien, om onzen Landgenooten ,der ljoogduitfche taal onkundig,
caok het ander gevoelen ter beoordeeling aan te bieden. Wy
zyn het (ok met den Vertaaler gansch niet eens, dat de twee
andere Deelen van het aangekondigd Werk enkel tot eierrad
zouden zyn.

OVER DL. VENERISCHE ZIEKTE.

39

ding, veel opziens baarde, en dat zeker verdient nader en
naauwkeuriger onderzogt te worden. Hy houdt het Venusgif voor dierlyk en zuur.
Het tweede en derde Deel van dit Werk kwamen
in 17119 uit, en bevatten korte Recenfien van meer dan
i800 Werken, welke Dr. GIRTANNER zegt, allen doorgeleezen te hebben: zeker — ut Canis c Nilo ! !
De inhoud en het onderwerp van het Werk zelve
lyden geene verdere aankondiging in dit ons Maandwerk:
het is alleenlyk voor Genees- en Heelkundigen, en eenige weinige Dilettanten in deeze beide takken eener Weetenfchap, gefchreeven. Wy twyfelen ook geenzin>, of
alle deeze zullen niet verzuimen een Werk te leezen ,
dat by alle deszelfs feilen toch altyd clasfiek zal blyven.
De Vertaaler verdient den dank onzer Landgenooten
voor zyn naauwkeurig, gelyk ons by de vergelyking met
het oorfpronglyk Hoogduitfche gebleeken is , en wel uitgevoerd, Werk (*).
Het fpyt ons, dat wy verscheidene bedenkingen over
den Inhoud van het Werk zelve , welke alleen in een
Geneeskundig Tydfchrift zouden kunnen aangebragt worden, moeten terughouden , om reden reeds gemeld.
Over het onbepaald aanpryzen der Infpuitingen, den waaren aart van zommige toevallen of eigenheden der Ziekte, het al te flerk verwerpen van het gebruik van het
opgeheven Kwik, enz. liet zich veel zeggen.
By het Hoogduitsch Werk is eene Plaat van de flJlra.
gates exfcapus; een nieuw Middel, 't welk Recenfent gele
heeft gehad eenige reizen te beproeven , egter-genhid
zonder fucces.
(*) Twee aanmerkelyke drukfouten llaan pag. 49• — 1 4 63
en 1425, moeten beiden zyn 1495.
Verhandelingen, uitgegeeven door TEYLER'S Tweede Genoot
Negende Stuk; bevattende het Tweede Vervolg der-fcliap.
Proefnemingen, gedaan met TEYLER's Ei&rifcer-111achine. Diet Ifbeeldingen. Door MARTINUS VAN MARUM.
In het Fransch en Nederduitsch. Te Haarlem, by J. J.
Beets. In gr, ,Ito. 391 bl.

Genoot/chap is zo voorbeeldlyk ongelukbekroonen van ingediende PrysverhandelinT kig in hetTweede
Z 3 gen,
EYLER'S
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gen, als het Eery?e, ten dien opzigte, gelukkig mag hee'
Zommigen fchryven dit toe aan den aart van
ten.
veelti der opgegeevene Vraagen.
Anderen aan eene
zeer bezwaarlyke voldoenbaarheid der 1 -Ieeren Beoordeelaaren. Het eeril:e daar laatende, kunnen wy, ten opzigte van het laatfl:e , niet te rug houden, wat ons onlangs
ter oore kwam. Een Heer hadt ten Vraagbaak gediend
aan een der Leden, en, op diens verzoek, eene ingeleverde Verhandeling geleezen. (Het was reeds eenige
jaaren geleden, en wy vinden het niet noodig het Onderwerp aan te duiden.) Hy vondt het hem ter hand
getlelde Antwoord zeer gepast, welgefchreeven, voldoemend., en gaf dit Advys den geenen, dien hy ten Vraagbaak ftrekte. Diens Goedkeuring was, (zo als hy nader
vernam;) de éénige niet; meer Remmen waren-hand
voor de Bekrooning ; maar de minderheid: en de Schry.
ver moest zich getroosten met een fchraalen lof in een
Programma, by 't welk de Vraag weder werd opgehangen. Hem bekroop de lust niet om andermaal zyne
kragten te beproeven, en de Vraag bleef onbeantwoord,
althans geen Antwoord werd bekroond.
Dit veelvuldig niet bekroonen , 't geen zeker altoos
aan deeze oorzaak egter niet zal zyn toe te fèhryven,
maakt dat de Werken- des Tweeden Genootfchaps in
Aantal van ,Deelcn op die des Eerften ten agteren zyn,
en nog veel meer ten agteren zouden weezen , indien dit
gebrek niet, van tyd tot tyd, aangevuld en eenigermaate
geboet werd door den Direaeur van de Phyfifche en Na
Kabinetten , en Bibliothecaris van TEYLER 'S-turalien
Mufeum, den !-undigen en onvermoeiden VAN MARUM,
van wiens hand wy het Tweede Vervolg zyner. Proef_
neerhingen, thans voor ons liggende, ontvingen.
Van de Twee voorgaande Boekdeelen, over decze zelf
de Stoffe loopende, hebben wy, op zyn tyd, aanpryzende melding gedaan (*). In de Voerrede geeft de Scbryver reden, waarom de Uitgave van dit Vervolg veel
langer is vertraagd dan by zich 'halt voorgefleld, toen
het Eerfle Vervolg, in 1787, het licht zag; als mede
waarom by argil aan de, cp gedaane uitnoodiging, verzogtc
Proef(') 7ie, wegens het eerre, AZFern. flrr'^ i. Dmtec -oef. VII P.
hi. 58° , en • over het tweede , Nieuwe 41^em. V Berl. Let.
teroef. 11 D. bi. 44a.
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Proefneemingen voldaan, doch andere niet te werk gefteld heeft.
Wegens den Hoofdinhoud deezes Tweeden Vervolgs,
treffen wy, in 's Schryvers Voorreden, een verlag aan,
't geen, eenigzins verkort, den zelven onzen Leezeren, op
de beste wyze , zal mededeelen, daar de Proefneemingen zelve, met de daar uit afgeleide breedere, gevolgen in
het Werk moeten naagezogt worden.
Veel moeite heeft de Burger VAN MARUM ZiCh gegeeven, om van den waaren aart der Eletrifche Stolle, en
van de wyze, op welke zy, door wryving, opgewekt,
of in den Raat van onevenwigt gebragt wordt, eenig
nader licht te krygen.
Omtrent het eerfte íluk zyn zyné Proefireemint en
niet vrugtloos geweest ; dewyl dezlve hem duidelyh
geleerd hebben , dat de Ele&rifche Stof geen •enkel
aart is, waar voor-voudigef'canhyzoder
men dezelve veelmaalen gehouden heeft; maar dat zy
eene zeer zamengeftelde Stoffe is, beftaande uit het
Calorique, met eenige andere, tot nu toe onbekende,
Stoffe vereenigd.
Ten opzigte van de wyze, op welke de Ele&rifche
Stof, door wryving, opgewekt wordt, of waarom door
wryving de natuurlyke hoeveelheid van Electriíche Stof,
welke de lichaamen bevatten,, vermecrdere of vermindere,
en dus het zogenaamd Eledrisch evenwigt gebooren
worde; hieromtrent zyn 's Proefneemers nafpeurmgen van
minder vrugt geweest. Uit gedaane Proeven is hem
gebleeken , dat het glas, geduurende het aan de eerie
zyde gewreev2n wordt, de Elec'Irifche Stof zeer tcrk
aantrekt, en dat wel niet ílegts aan die zyde, welke
gewreeven wordt, maar ook aan de tegenovergeftelde
zyde; en dat derhalven de naaste oorzaak , welke de
Eledrifche Stof, by de gewoone wryving van het glas, den
wryver doet verlaaten , en aan de oppervlakte van het
glas zich doet ophoopen, in de fterke aantrekking der
Ele&rifche Stoffe gelegen is, die 'er aan of in 't glas
door deszelfs wryving wordt te wege gebragt.
Doch, erkent VAN MARUM, omtrent de wyze, hoe deeze Aantrekking door de wryving te wege gebragt worde,
te moeten belyden, dat hy, naa alle aangewende naafpooringen van dit geheim, tot nu toe zelfs geene gisfing
kunne vormen , die eenigermaate op de Ondervinding
gegrond is. Gemaklyk, fchryft hy, zou 't hein daarentez4
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tegen vallen aan te toonen, dat eenige gisfin en, welke

then in laateren tyde omtrent de oorzaak der Opwekking

of der Geboorte van het Ele risch onevenwigt gemaakt
heeft, te weinig il:rooken rhet het geen de Ondervinding
leert, of ter verklaaring der zaake te weinig toereikend
zyn, om 'er eenige waarfchynlykheid aan toe te kennen;
doch hy vindt, en te regt , tot zodanig eene wederlegging van gisfingen geene reden , zo lang hy hier voor
Beene andere, die meer gronds heeft, in plaats weet te
fellen.
Nogthans is hem de Ontdekking van 't geheim der
Opwekking, of van de waare oorzaak, waardoor oneven
wordt, zedert lang-wigtderEchSofben
voorgekomen de ;ewigtigfte te zyn die men in de Electriciteitkunde zou kunnen doen , en teffens als zoda•
nig eene, welke van een uitgeftrekt belang zou kunnen zyn.
Zedert lang heeft deeze Natuuronderzoeker gemeend,
by betuigt nog in 't zelfde gevoelen te ffaan, dat, wanneer wy de waare oorzaak , waar door het Eletrisch
evenwigt verbrooken wordt , beter verftonden, wy dati
ook van dat onevenwigt ons ligtlyk meer ten onzen
v obrdeele zouden kunnen bedienen. De algcmeene ver
-preidngElátfchSoe,ndrzlvgt
hoeveelheid in alle lichaamen, die aan de oppervlakte
der Aarde gevonden worden , geeven allen grond om te
denken, dat deeze Stof, door den Schepper, tot zeer voor
oogmerken in de huishouding der Natuur bef}emd-name
is. Zy fchynt egter niet te werken vóór dat zy in onevenwigt gebragt is ; doch dan is zy , ongetwyfeld , in
veel opzigten een zeer vermogend middel in de Natuur.
Een zeer gering onevenwigt in deeze ftofí'e brengt zelfs,
in zommige gevallen, groote uitwerkzels voort. Dit leeren immers, onder anderen , de Proeven der Italiaanfche
Natuuronderzoekeren, op Kikvorfchen en andere Dieren
in 't werk gefield , welke, gevoegd by andere Waarneemingen hier toe betrekkelyk, veel aanleiding geeven, om
te denken, dat, in zommige deelen van onze lichaamen,
zo wel als in die der Dieren, geduurig geringe oneven
Stof gebooren worden, en dat, by-.igtenvaEl&rfch
de iierf gilling deezer onevenwigten, de zenuwen ter beweegipg van (ie fpicren worden opgewekt.
Daar nu alles, merkt de Burger VAN MArUMM te rei
ni, wat door de Ele6trifèhe Stof in de huishouding der
Na,
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Natuur , zo verre wy dezelve kunnen nagaan, verrigt
wordt, door eenen meerderen of minderen trap van onevenwigt deezer floffe wordt te wege gebragt, en daar
wy geringe onevenwigten groote uitwerkzel& zien voort
zouden wy dan niet welligt van de Ele&rifche-bren,
Stoílé, in zommige opzigten, een nuttig gebruik kunnen
maaken, wanneer wy eens eene volkomener kennis hadden van de wyze , op welke het Eleátrisch onevenwigt
ontf'aan kan, en van 't geen 'er weezenlyk toe vereischt
wordt. Het wryven der lichaamen is tot nu toe het
meest gewoone middel om Eletrisch onevenwigt te doen
ontftaan; dan, wanneer ons bekend wierd, op wat wyze
het Eleérisch onevenwigt door wryving gebooren worde , zouden wy welligt andere nog onbekende middelen, om Ele&risch onevenwigt voort te brengen, daar
uit kunnen afleiden , en teffens het vermogen verkrygen
van hetzelve meer ten onzen nutte te beituuren. Mis
wordt 'er thans flegts eene enkele toevallige ont--fehin
dekking vereischt , om in de Ele&riciteitkunde tot een
veel verhevener graad van kennis te geraaken ; welligt
zyn wy 'er wel zeer naby, om deeze Weetenfchap groot
-lyksto
ons voordeel te kunnen doen ítrekken.
Thans oordeelt VAN MARUM, dat de Eleétriciteitkunde tot een tydperk van ítilfl:and fchynt gekomen te zyn,
gelyk dit ook 'andere deelen der Natuurkunde ten deele
viel, en ziet by voor het tegenwoordige niet in, langs
welken weg men voor deeze Weeteníchap veel beloovende nafpeuringen zou kunnen voortzetten. Bereidvaardig betoont by zich intusfchen , om, indien zich eens,
naa deeze of geepe nieuwe ontdekking , eenig nieuw
fpoor opdeedt ter voortzetting van belangryke Proefnee mingen, daar toe de groote kragt van TEYLLR'S Electrisch Werktuig te willen aanwenden.
Onledig zal by intusfchen niet blyven, en belooft bv
voorkeuze zyne poogingen ter uitbreiding van kennis tt
zodanige deelen der Natuurkunde te bepaalen , die hem,
by verder onderzoek, het meeste nut fchynen te belooven.
Met veel genoegen vinden wy, ten flot, deeze aankon
heb ik my by deeze-dirng.„Zet ja
„ Stichting byzonder met de Lavoiferiaanfhe Scheikunde
.;, bezig gehouden. De meeste Proefnee}ningen van de.
„ zelve, en inzouderheid die geene, waar op de nieuovz
Z
C`,e

334
U. VAN MARUM
Chemifche Leer voornaamlyk gegrond is, heb ik her.
haald , en tellens getragt de Werktuigen, die tot de„ zelve vereischt worden , te verbeteren, en zo veel mo„ gelyk eenvoudig te maaken, ten einde deeze Proefnee„ mingen met de meeste naauwkeurigheid, en met eenen
„ niet zeer kostbaaren Toeftel, in 't werk gefield kunnen
worden. De befchryving van onzen Toeftel, om de
„ proefneeming der Zamentfielling van Water gemakly„ ker, en met minder kosten, te kunnen verrigten, ziet
„ dus verre alleen het licht. (Annales de Chemie 1792.)
„ Het overige van den nieuwen of verbeterden Toertel,
„ welke ik voor TEYLER'S Mufeum heb doen vervaar„ digen, en de proefneemingen en nafpooringen, die ik
„ hier mede heb in 't werk geheld, heb ik voorgenomen
in een volgend Deel te befchryven. "
Wy verlangen 't zelve te ontvangen, en moeten ten
aanziene van dit tegenwoordig voor ons liggend Deel nog
berigten, dat de eerfte Afdeeling eene Befchryving behelst

der Verbeteringen van TEYLER'S Electrifeer-Machine. -De II. Proefnesmingen by den Conductor van dit Werktuig gedaan. De II1. fielt ons voor, de Proefncemingen met eene Battery van vyfhonderd vyftig vierkante
voeten bekleed glas. Aan deeze Hoofdafdeelingen,
in mindere gefmaldeeld, is een Aanhangzel gevoegd, behelzende de Befchryving van eene Eleëtrifeer-Machine,
op eene eenvoudige wwyze vervaardigd, en verfcheide Voor
hebbende boven de getivoone Zamenflelling.
-deln
Veele gewigtige Onderwerpen , reeds voorheen begonnen, worden hier voortgezet ; nieuwe onderhanden
genomen en volvoerd ; en de meeste , of alle , die daar
voor vatbaar zyn, volvoerd en beredeneerd op eene wyze , welke niet alleen licht van Befpiegeling verfpreidt ;
maar ook van daadlyke Tocpasfing op veele gewigtige
verfchynzels in 't leeven. Te breed zouden wy worden
door dezelve aan te flippen, laat flaan door de voornaamile op te Naalen. Liever, dan hier en daar een brok te
veemen, fchryven wy grootendeels af de Proefneemirrgen,
bet refende de 14fleiders van den Blixem.
Uit myne Proefneemingen, betreffende de fineltbaarheid van verfchillende Metaalera, heb ik afgeleid: Vooreerst, dat, wanneer men Loodera ftrooken, to plaats an
Yzeren ftaaven, aan gebouwen tot Afleiders van den
Blixem gebruikte, men als dan zorg te draagen heeft, dat

de
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de inhoud der Looden flrook niet minder zy , als (lees,
dan) de doorínede van een Yzeren ftaat van zodanig eene
middellyn., welke men weet voor Yzeren Afleiders ge.
voegzaam te zyn: vermids het uit myne Proefneemingen
gebleeken was, dat een Looden ftrook, van gelyke langte
als ten Yzerdraad, niet gelyklyk tegen gelyke ontlaadin.
gen der batterye beftand was , ten zy de ftrook die breedte halt, dat de inhoud van zyne doorfhede viermaal zo
groot ware , als die van het Yzerdraad. Ten tweedei, dat de Afleiders van Rood Koper tegen den Blixem
even goed beftand zyn, wanneer zy 4egts de halve middellyn van Yzeren Afleiders hebben.
„ Ik heb het, om in eene zaak van dat belang des te
meer zekerheids te bekomen , de moeite waardig geoordeeld , het een en ander door deeze groote Battery op
nieuw te beproeven.

„ Deeze laatere Proefneemingen hebben-, omtrent het
Lood, het bovengemelde volkomen bevestigd. Ook f}emden zy overeen met de Proefneemingen van den Heer
BROOK : zy leerden desgelyks , dat Yzerdraad viermaal
meer vermogen heeft tegen de Eleétrifche Ontiaadirg of
den Blixem, dan Looddraad van dezelfde langte.
„ Het geen de- Heer BROOK bier uit verder afleidt, betrekkelyk de genoegzaame zwaarte of dikte van Londen
flrooken ter Afleiding van den Blixem, komt ook zeer
wel overeen met het geen ik hieromtrent in myne Ver
Afleiders van den Blixem., ter beant--handeligovr
woording der Vraage over dat onderwerp, in het Jaar
1780, door het Bataafseh Genoot/chap. te Rotterdam, voor
D. hunner Verhandelingen) uit de-geftld,(inhVI
toen bekend zynde ondervindingen heb opgemaakt; te
weeten, dat een reep dik Gootlood (waar door men doorg aans Lood van "8 Ponden in een vierkanten voet ver
duimen breedte , tot Afleider van den-flat)vnier
Blixem meer dan genoegzaam is. De Heer BROOK zegt
insgelyks, naar zyne bevindingen, niet te kunnen gelooven,
dat 'er Bl.ixemfagen op eenige plaats fterk genoeg zulten
vallen , om een ftrook Lood van 4 duimen breedte, ter
dikte van 8 Ponden op een vierkanten voet, te kunnen
vernietigen.
„ De Proefneemingen , betreffende het leidend vermogen van het Rood Koper, met deeze Battery in 't were,
gefield, hebben eenen verfchillenden uitfag gehad." D;'Cze worden opgegeeven , en vaart de Proefneerner velo, t :
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„ De reden van den verfchiIlenden uitffag deezer Proef
bevond ik dezelve gelegen te zyn-nemigafpord,
in de- verfchillende zuiverheid van het Koper, waar van
deeze Draaden gemaakt waren. Tot deeze laatfte Proef
liet Draad getrokken van Rood Koper--nemigwas
draad, zo als 'tt gewoonlyk verkogt wordt; doch tot de
voorige Proefneemingen hadt de Draadtrekker (gelyk ik
nu vernomen heb) liet Draad getrokken van een staafje
fyn gezuiverd Rood Koper, het geen by toen by de hand
hadt: van zodanig Koper naamlyk, het geen, ter vermenging met Goud, gezuiverd was. Daar nu de Afleiders
van gewoon of ongezuiverd Koper zouden moeten gemaakt worden, zo is het blykbaar, dat men alleen op de
laatfte Proefneemingen de berekening kan gronden van de
dikte, welke men aan Rood -koperen Afleiders moet geeven. Volgens deeze Proefneemingen moeten dan, gelyk
door de berekening blykt , Rood -koperen Geleiders ten
minti=en de helft van den inhoud van Yzeren Geleiders
hebben , om de Ele&rifche Stoffe by haaren doorgang
geen meerder tegenstand te bieden.
„ Myne laatfte Proefneemingen hieromtrent , in April
1790 in 't werk gefield, firooken ook zeer wel met de
Waarneemingen van den Heer BROOK ten deezen opzigte,
die my naderhand onder 't oog gekomen zyn, uit welke
by afleidt , dat een Koperdraad van elke langte en dikte,
of zwaarte, een even goede Afleider is, als Yzerdraad
van dezelfde langte en van Bene dubbele zwaarte.
„ Offchoon dan nu het leidend vermogen van het Roode Koper niet zo veel grooter dan dat van het Yzer is ,
als uit myne eerste Proefneemingen fcheen te volgen ,
blykt het egter thans, na dat het met verfchillend Koper,
op verfchillende plaatzen, en met zeer verfchillende kragten, beproefd is, dat een Afleider van Rood- koper, even
goed als een Yzeren Afleider, de Ele&rifche ftroomen
van eene ontlaading of van den Blixem voortleidt, wanneer hunne doorfneden tot elkander ílaan, als de getallen
i en 2. — Daar nu de ondervinding geleerd heeft, dat
een vierkante Yzeren staaf de felfte Blixemtlagen weder
kan, wanneer dezelve k duim dik is, zo blykt het-ean
derhalven, dat de dikte van ruim 4 lynen voor BlixemA fl eiders van Roodkoper genoegzaam is."
De Eleárifche Stof, waar mede de Burger VAN MARUM, in de Proefneemingen te vooren in dit Boekdeel bl.
221 befchreeven, zich omgeeven zag, „ fcheen," fchrvft
by,
,
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zo overvloedig, dat ik hier uit vermoedde, dat by
zodanige ontlaadingen, die door dunne draadeis gaan, ligt
brandbaare Stoffen , die den draad raakten, zouden kuntien aangeilooken worden. Eerst beproefde ik dit met

Bene dunne lat van welgedroogd en heet gemaakt greenen

hout, waar op ik de Yzeren draad, waar door ik de ont-

laading deedt gaan, vastbond. Deeze lat fcheen hier van

alleen, naby de einden van den draad, een weinig gezengd

te zyn. Ik bedekte vervolgens den Yzeren draad met
zwam , en bondt dezelve daar op fiyf vast, op dat zy
den draad des te beter zou raaken. De ontlaadmg der Battery dan door den draad gaande, wierd de zwam langs

de geheele langte van den draad aangetooken.

„ Deeze Proefneemingen leeren derhalven, dat, wanneer
men Afleiders van den Blixem langs hout of langs het
touwwerk van Schepen laat gaan, men dan vooral zorg
behoort te draagen , dat zy niet te dun zyn : vermids
liet hier blykt, dat Afleiders , die flegts zo veel dikte
hebben als noodig is, om door de ontlaading, of door den
Blixem, niet verbrooken te worden, egter niet dik genoeg
zyn , om de Ele&rifche Stof zodanig te geleiden , dat
brandbaare fl:oílen, die dezelve raaken, daar van niet aan
worden.
-geftokn
„ De Heer PATTERSON , te Philadelphia, heeft kortlings,
in eene Verhandeling, aan welke door het /I nericaa;ïsch
Wysgeerig Genootfchap de Gouden Eerprys is toegeweezen, eene Verbetering aan de Blixem-Afleiders voor ggefield,
door naamlyk in den top des Afleiders een fluk Potloot
in te laaten , van omtrent twee duimen langte, en uit
een fcherpe punt, een weinig buiten den me--lopendi
taalen kooker uitfteekende (*). Zyne bedoeling hier
mede is, de fcherpe punten aan de Afleiders, die door den
Blixem getroffen worden , te behouden : vermits deeze
Punten, wanneer zy van Metaal zyn, door den Blixein
kunnen gefmolten worden. Deeze voortag is hier op gegrond, dat het Potloot niet of zeer bezwaarlyk gefmolten
wordt. — Myne Proefneemingen, met deeze Battery in
't werk gefield, hebben my geleerd, dat het beste Potloot,

(*) Deeze Perbetering van de Blixem-dfleiders , door Mr.
, hebben wy,, geheel, uit de Transaltions of
the American Philofophical Society overgenomen , geplaatst ia
het .Nkngeluerk onzer 4/gem. Y^aderl. Letteroef. voor
1794.
bI. 496. enz.
ROBERT PATTERSON
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loot, waar door eene zo flerke Elec rifche ontlaading, als
die van deeze Battery, gaat, daar door vergruisd wierdt,
en dat derhalven het Potloot tot het voorfchreeven oogmerk aan Afleiders niet dienen kan.
„ IndiLn 'er derhalven grond is, om veel voordeel aan
puntige Afleiders boven fompen toe te fchryvcn , uit
hoofde van Bene aannierkelyke vermindering van de Electrifche kragt der Wolken, welke men veronderftelt door
puntige Afleiders te weeg gebragt te kunnen worden, zo
doet men veiliger, op Benen Afleider drie of vier Punten
te Rellen : op dat, één van de punten door den Blixent
gefmolten zynde, 'er dan nog twee of drie fcherpe Punten overblyven." Dan de Burger VAN MARUM beroept
zich, ten Plotte, op vroegere -Proefneemingen door hem gedaan, ter aantooninge dat Puntige Afleiders niet zo veel
voordeels boven flompe Afleiders hebben, als men daaraan veelmaalen heeft toegefchreeven.

Faderlandsch Huisboek , of de Verklaaringen , Betuigingen
en Beloften, van den Stadhouder der l7creenigde Nederlanden, vergeleeken met zyne Daden, meestal getrokken uit echte Stukken, en verrykt met de Chara&rs der
voornaam/le Perfoonen , die in de Staat sgefchillen den
byzonderflen rol gef eeld hebben. Door een Genootfchap
van Liefhebbers der l7ryhcid. Derde Deel. 1793•
m zo onverwyld ons mogelyk , en met het plaatzen

van andere Stukken beftaanbaar is , met het agter.
Q
volgend verflag des boven aangeduiden Werks voort te
vaaren , neemen wy thans het Derde Deel ter hand (*).
De Hoofdtaak, welke de Verzamelaars deezer Stukk en zich voorstellen in dit IIIde Deel , gefchikt om
aan te toonen de bedoelde Hervormingen van de Pa.
triottifche Party, en de Verzettingen van den Stadhouder daar tegen, bepaalt zich tot de zes volgende Onderwerpen: Voor I, tot den Stadhouderlyken Invloèd op , en de ingefloopen Misbruiken in , de Zee. en
Landmagt II, in de Magiftraatsbeflelling in de niet
duur de Franfche wapenen in I67_ overheerde Gewesten

van

(*) Zie wegens het I. D. bl. 27. en het II. D. bl. 137. hier
boven.
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vin holland, Zeeland, Friesland en Groningen —_
111, in de Magiflraatsbef}elling in de drie toen overheerde Gewesten van Gelderland, Utrecht en Overysfel ---.
IV, in den invloed op de Generaliteits en Provinciaale
Hooge Vergaderingen
V , in den invloed op de
voornaamfte Generaliteits en Provinciaale Ampten
VI, in de Aanbeveelingen. Men heeft verkoozen deeze
rangfchikking te volgen, dewyl dezelve gelegenheid gaf
om dit betoog eenigzins meer naar de Tydorde der G :beurtenisfen te fchikken.
Onze Leezers begrypen ligt, dat wy ons met deeze
Aanduiding der Hoofdzaaken neoeten vergenoegen, zonder in 't verflag van byzonderheden te treeden. Alleen
vermelden wy de Gevolgtrekking, uit dit alles, in het
Werk opgemaakt. „ Zou men buitenslands wel ee„ nig denkbeeld maaken kunnen van eenen eerflen Staats„ dienaar eener Republiek, van Benen aan hooger Magt
„ ondergefchikten Stadhouder, Kaptein en Admiraal Ge„ neraal, die alle gezag van Wetgeeving, van Uitvoering
„ zo in den Politieken Staat als ter Zee, zo in de Ju„ ftitie als op de Hoogefchoolen , en laaten wy 'er by„ voegen, in de Kerk (*), in zyne vuist gekneld houdt,
„ er elk eenen , die door zyn geweld, onderfteund van
„ Militie en Gepeupel , niet wil verpletterd of bedorven
„ worden , noodzaakt , om hem te voet te vallen ? Dan ,
„ hoe groot deeze misbruiken waren, hoe f'erk de Natie
„ als uit eenen mond om derzelver Herf}elling riep, wie
„ zou nog, by den aanvang der Staatsgefchillen, geloofd
„ hebben, dat de Stadhouders zulk Gene onmeetlyke magt
bezaten, die, by de geduurige vernieuwing van dat
Anipt , Heeds een vernieuwden aanwas kreeg?
„ Wy durven hier de minst bevooroordeelde liefhebbers
„ van het Huis van Nasfau , mits zy tevens uit eerlvke
„ Grondbeginzels te werk gaan, wel vraagen, of zoda„ nige Magt , in Bene en dezelfde hand vereenigd, wel
„ grooter zyn kon; en of dat weinige, het geen regelregt
„ nog daar aan ontbrak, niet zydelings, door den gehee„ len faamenhang , onder deszelfs bereik was , vooral ,
„ wanneer, by elke Omkeering van zaaken , de Stadhou.
„ der het vermogen kreeg , om nieuwe Wetten en Re.
„ gle(*) Hier wordt in eene Aantekening geiprooken o'er het
Lemma Oranje xa;f2i i en het des voorgevellene.
,
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,,, glementen over zyn eigen Gezag te maaken , de dig
,, rende Regenten van hunne Eeaen te ontflaan , en in
derzelver plaats andere aan te Hellen?
„ Wy vertrouwen dat niemand van zulke Oranjevrien.
,, den, als wy onderfleld heoben, dit zal willen of dur„ ven tegenfpreeken. En, ftemt men dit toe, dan vraagen
„ wy verder, of, zo men al van hunne zyde eens wilde
„ f}aande houden , dat die Magt nooit misbruikt was ;
(het geen tog tegen alle ondervinding ftrydt,) het dan
„ ten mintten niet waar is, dat die Magt oneindig kan
, misbruikt worden , wanneer de bezitter daar toe den
wil heeft, of onweetende bedroogen wordt ? En of het
,, dus niet waar is, dat die Magt by geene mogelykheid
„ kan worden overeengebragt met eene goede Staatsge„ íteldheid van een vry en onafhangelyk Land , veel
„ min , dat zy zou kunnen afgemaald worden , als een
„ Grondzuil van den Staat , waar mede deeze (laan of
,, vallen moet , de vastigheid van onze naare T/ryhcid,
„ 0nrlfhangelykheid en Godsdienst , en fbortgelyke uit
,, drukkingen meer , waarmede of de laagfte vleiery der
Regenten, of de onbefchaamdheid van den Stadhouder
„ zelfs, zulk een overdreeven magt, tegen beter weeten
„ aan , niet bloosde te betitelen? En , wil deeze
, bekentenis 'er nog niet uit, men vraage dan zichzelven
„ opregtlyk af, of men, eenen anderen Staat zodanig be„ ftierd ziende, denzelven vry en onafhangelyk noemen ;
„ of men, een ontwerp van eene veye Staatsregeering wil.
lende naaken , dit Modél verkiezen zoude ? Wy hou=
„ den ons verzekerd, dat, zo niet de mond, ten mintien
dan het hart en geweeten de zaak voor ons beflisfen
zullen."
De zes gemelde Hoofdzaaken afgehandeld, en met deeze
Vraagtukken beflooten, hebbende, gaat de Opf'celler over
om te fpreeken van het Erfregt tot alle die Waardigheden, waar mede, gelyk hy zich uitdrukt, „ eerie Erflyke
„ bezitting van alle die Misbruiken verbonden was."
Opzettelyk hadt hy hiervan dus verre gezweegen, „ ver.
„ mids noch Regenten, noch Burgers, hoe wederregtlyk
dat Erfregt ook ingevoerd was , zich daar tegen, ge.
duurende den loop der Staatsverfchillen, verzet, en alzo
„ een nieuw blyk gegeeven hebben, dat het hun waar„ lyk niet te doen was , om al het vastgeftelde by de
„ Revolutie van 1747 omver te werpen, fchoon zy, uit
» den aart der zaak, en het gedrag van WILLEM V, daag
„ toe
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„ toe alle redenen hadden."
Men kan ligt raamen ,
toe de invoering van dit Erfregt befchreeven, en 't zelve
alzi ps met eene zwarte koole getekend wordt.
Op dit alles laat by volgen: „ Wy zouden ons beftek
„ verre te buiten gaan, indien wy de breede lyst der on„ tegenfpreekelykfte misbruiken, en gebrekèn, in het al„ gemeen Bef'ier der zaaken, ophaalen, de billykheid der
voorgeflagene Hervormingen in het openbaar Bettier
„ verder aandringen, en den tegenffand eerst van den
Stadhouder met zynen Aanhang, en naderhand de te„ genftribbelingen en tergingen van zulken onder de Re„ genten, die zig het eerst onder de baniergn der Vry„ beid, tegen de wetlooze overheerfchingen des Stadhou„ ders, geschaard hadden, in alle derzelver byzonderheden
„ openleggen wilden. Ook houden wy die taak voor
„ ons beftek minder noodzaaklyk, om dat 'er maar wei„ nige onder onze Leezers, ja zelfs onder Regenten, van
„ allerlei denkwyzen, gevonden worden, die, of niet eertyds
„ van de gegronde klagten over die Misbruiken en Ge„ breken by zichzelven ten vollen overtuigd geweest zyn ,
„ of niet ten minften nu , na dat de verblindende bitter„ beid der Partyzugt, eenigzins, bedaard is, en zy over
„ 's Lands waare belangen meer onzydig , en met meer
„ kalmte, gedagt hebben, van agter zich te laat beklaagen,
„ dat de geheele Hervorming van by hun erkende mis„ bruiken, met de geweldige Omkeermg, volf'rekt is agter„ gebleeven."
Niettegenftaande dit , vinden wy in het Werk acht
bladzyden beflaagen met eene enkel Vraagswyze optelling
van dusdanige Misbruiken. En dan nog betuigt de
Schryver : „ Waar zouden wy eindigen, indien wy alle
„ de misbruiken en gebreken wilden optellen , niet
„ die van gewoone menfchelyke zwakheden afhangen ,
„ en die, zo lang menfchen het gezag over hunne mede.
„ menfchen oefenen zullen , ook plaats zullen hebben ;
„ maar zulke , die tegen de eerfte gronden van een vry
„ Land ftrydig , opzettelyk ingevoerd , hardnekkig vast„ gehouden, en in dit bedorven Staatsgeftel als met het
„ regt van burgerfchap begun(ligd waren? Wy meenee
„ genoeg gezegd te hebben , om te doen zien , dat uit
„ een bedorven Regeeringsbeftel, en eindelooze Misbrui„ ken, ook bedorven uitwerkzels moesten voortkomen.
„ Wy meenen genoeg gezegd te hebben, om, als onwaar.
„ agtig en ter kwaader trouwe voortgebragt, te wraaken
LILTT. 1796. NO. 8.
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,, des Stadhouders befchuldigingen tegen de Patriotten,
„ zyne Verklaaringen van 31 Jan. 1785 — van 26 May
„ 1 7 3 7; " welke hier aangehaald worden ; doch welker
bekendheid ons het overneenien verbiedt.
Veel min bekends zouden wy uit dit Deel kunnen aan
doch het (laat alles zodanig met elkander in-voern;
verband , en maakt zulk een keten, dat het, in den zamenhang , in het Werk zelve moet geleezen worden.
De Uitvoerigheid laat ons niet meer toe, dan om van elk
Deel den Hoofdinhoud onzen Leezeren bekend te maaken,
gelyk wy dus meenen van het Derde gedaan te hebben.

.Rapport der Verrigtingen van de Commisfce tot Onderzoek
van het Politicq en Financieel Gedrag der voorige Regenten , gedaan op den i$ Mey 1796 , ingevolge van
het Decreet van 31 Maart 1796, an 't Provinciaal Bejluur. In den Haage, by J. Plaat. In gr. 8vo.
27 bi.
e bekend is dit Rapport, om eenige opgave in onT
ze Letteroefeningen noodig te hebben. Het valt, wat
de zaak betreft, niet onder de Stukken te onzer Beoor-

deelinge. Alleen weete men, dat het dus afzonderlyk te
bekomen is, dat het by andere Staatsttukjes van iiortgelyken aart eene plaats verdient. De zaak daar gelaaten,
is het Rapport met eene warmte opgefleld , die een gevoelig hart aanduidt; en leezen wy dusdanige voordragten
in Staatsftukken oneindig liever dan die voortfleepew
langs den verveelenden ouden weg. Wind in Staats,
mishaagt ons ten hoogften. Vuur, naar den eisch-il:uken
der zaaken, mag 'er niet aan ontbreeken.
-

Epistel van den ouden Waereldburger SYRACH , aan de
Nationaale Conventie van Frankryk , betrekkelyk tot dc
waare belangens der famenverbonden Mogendheden, en
tot de Grondtrekken van Benen duurzaamen Vrede. Eens
Vertaaling. 4llom. 139 bl. in gr. 8vo.
lykens eene plaats, in 't laatst van deezen StaatkunB
digen Epistel, komt de oude Waereldbur er
ivoor als een Polak, en is by, in 't beloop ces geheelen

sYRACU

Briefs , met het lot van dat mishandeld Poolen. zeer begaan,
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gaan , fpreekt de ílrafíle taal over hun die 't zelve berokkend hebben,
In eene korte voorloopige Aanfpraake aan de. Burgers
Reprefentanter. der Fran/die Natie, geeft sYRACt3 te
kennen, hoe de Redenvoering van den Burger BOIssY
D'ANGLAS , over de Staatsbelangens van eenige -tegen
Frankryk zamenverbondene Mogenheden , en over de
Grondtrekken van eenen duurzaamen Vrede , door den
druk bekend gemaakt, Europa als opgeroepen heeft otrm
dit openbaar onderwys te leezen, te behartigen , en niet
aandagt te beproeven; en dat gevolglyk de Reprefentanten
der Franfehe Natie belang moeten dellen in te hooren
wat de Natien buiten Frankryk misfchien daar op hebben aan te merken; vermids een eenzydig herigt in betreedene í}ellingen de vraag nimmer kan beflisfen.
Dit doet reeds zien, dat de Grysaart op verre na alle
ftellingen van BOISSY D'ANGLAS niet omhelst of goed
dezelve beamende, veelmaal-keurt,nhyfcoms
reden vindt om hem tegen te fpreeken. Om de Reden voering dcezes Reprefentants der Franfche Natie te toetzen, zondert hy haare groote , belangryke, onderwerpen
van elkander af, en neemt ieder van dezelve in byzondere
overweeging. Ten deezen einde vindt men, in ieder Afdeeling, by den aanvange, en waar het vervolgens te pasfe
komt, de eigene woorden der Redenvoeringe aangehaald,
Handelende over de Belangens der met Frankryk oorlog
treedt Oostenryk eerst ten tooneele.-voérendMgh,
Eene Aantekening , by de Nederduit fche Uitgave gevoegd,
neemen wy hier als volkomen geldig over. „ Schoon de
„ vooringenomenheid van den ouden Vader SYRACH, ten
opzigte van Oostenryk, zigtbaar is , behelst egtér dit
Stukje zo veele gewigtige Staatkundige Refle&ien.,
,, dat het zeer gevoeglyk kan aangemerkt worden als
„ eene gewigtige bydraage tot die Schriften, welke over
de Staatkundige betrekkingen van Europa handelen,
„ zonder . dat men door de uitgave bedoelt, in eenigen
opzigte, het zegel te hangen aan de Theorie of Stellingen van Vader SYRACH."
Eenfemmiger met den Redenaar is de oude Wereldburger, wanneer het Engeland geldt; en wordt het ge
Londen met welverdiende zwarte-dragesHofvn
kleuren gefchetst. Laaten wy hier een klein ílukje uit
deezen Epistel , ons Land betreffende, affchryven.
Het gedrag van Engeland jegens de Republiek der
Aa z
„ Yer-
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Vsreenigde Nederlanden, hoe voortreffelyk ook here.
;, kend voor de roofzucht der Engelfchen, kan met der
„ regtvaardigheid niet be(baan. Zints een geheele reeks
;, van jaaren , fpande het alle kragten in, om deezeri
vryen Staat, die weleer zyn mededinger in den Koop.
„ handel en de heepvaart was, te beheerfchen; ten einde
;, deszelfs handel te vernielen, en hem op de lyst niet
, alleen der Zeemogenheden, maar zelfs der onafhange, lyke Staaten , uit te fchrappen. Wanneer het geen
, voorwendzel vinden kon , om dit Gemeenebest onmid„ delyk te beoorlogen , bediende het zich daartoe van
„ vriendfchap en verbintenisfen, zondt Gezanten na 'sGra•
venhaage, om de Regenten, aldaar vergaderd, tot den
,, onder gang van den staat te verleiden.
„ De Fin antien deezer Republiek zyn, door déeze Re„ genten j aan Engeland verknogt, op den rand van een
Staatsbankroet gebragt, haare Zeemagt is, zo lang En) geland in Holland eenen beflisfenden invloed heeft, ont„ zenuwd, en betekent genoegzaam niets. Ondertusfchen
;, zyn Hollands Burgers zeer verlicht in alles wat tot
den Koophandel betrekking heeft. Zy befpeurden reeds
„ voorlang i dat de Verbonden van Engeland alleen be„ doelden, om Holland door Gezanten te regeeren, en
, deszelfs Handel te vernielen; dit zagen zy nooit duide;3 lyker,, dan in den ilmericaanfchen Zeeoorlog. Enge
verklaarde destyds den oorlog aan de Republiek ,-,land
nam haare Schepen, Volkplantingen en ryke Bezittingen,
„ weg, en beheerschte tevens de Regenten van dit Ge,; meenebest zodanig , dat de Hollandfche Vloot nimmer
in ftaat geraakte , noch om zynen Handel en zyne Be,, zittingen te beveiligen, noch Frankryk te onderlteunen.
„ Deeze verraaderlyke onderdrukking hadt twee zeer
natuurlyke gevolgen, die ieder inwoonder van A'eêrland
,, met fmarte gevoelde, naamlyk vermeerdering van Be.
lastingen en vermindering van Neering Hanteering.
,, Van daar het algemeen misnoegen vans'sLands ingezet' , tenen over hunne verkogte Regeerrag. Van daar deeze
4; algemeene Volksberoering tegen de Regenten, om wel• , ke te fmooren Pruisfifehe Krygsbenden ingeroepen
,; Werden, die een fchadelyk voorbeeld geeven moesten,
dat een onafhangelyk Volk door eene vreemde gewa,, pende Magt kon belet worden om zyne Huishoudelyke
0 , Regeermg zelf te regelen , en zich door de inwendige
„ verbetering van zyne Regeeringsform van den onders gang te redden.
„Ze,
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„ Zedert de Omwenteling in Frankryk hadt een En.
„ gelsch Gezant het roer der Regeering volkomen in
„ handen. Het Stadhouderlyke Hof, liet welk zich te„ gen den algemeenen haat der Natie niet anders kon be,, fchermen, dan door de Wapenen van Engeland en Pruisfen, kon geen van beiden een volftrekt blinde gehoor.
zaamheid weigeren ; en zo doende werd Holland ge•
„ boeid aan de Verbonden met Engeland en .Pruisfen,
„ welke de Pruisfifche Benden hetzelve, fchoon re elregt
,, tegen deszelfs belang, hadden afgeperst; uit dien hoof
de
„ kon de Natie by den tegenwoordigen Oorlog niet
„ neutraal blyven ; want eiken flap tot de neutraliteit
„ wist Lord AUCKLAND zo kragtdaadig tegen te werken,
dat hy de Republiek noodzaakte van te moeten beloo'
„ ven, overal met Engeland de concert te handelen. By
gevolg moest een Oorlog van Frankryk met Engeland,
„ zelfs al hadt DuMOUIUEz dit gevolg niet verhaast, al.
„ toos tot een Oorlog met de Republiek overliaan. En
de Republiek moest gedwon gen worden tot eenen Oor,, log, die, zelfs dan wanneer dezelve tegen Frankryk wel.
gelukt was , altoos met den ondergang van Neerlanad
eindigen moest, enz. "
Ten aanziene van Rusland valt SYRACH den Redenaar,
door hem beoordeeld, by, en voert veel, zeer veel, aan, oni
't geen door deezen gezegd is te ftaaven, en te toongin, dat
het gevaar , 't welk het Vaste Land van Rusland dreigt ,
even groot, ja groóter, is dan het gevaar, 't welk het vary
den Zeekant van Engeland te duchten heeft,
Dan de oude SYRACH houdt het voor eerre onver.
geeflyke eenzydigheid , waar mede de Redenaar van
Pruisfen zwygt ouder de Magten, die met dealgemeene
elenden voordeel gedaan hebben, en als Ruslands groote
Helper voorkomt. Hierom is het, dat Vader SYRACH,
gelyk hy zich uitdrukt, „dat geene, 't welk BOISSY D'AN .
„ GLAS, met fchending van waarheid en vrymoedigheid,
„ niet doen wilde, hier doen en onderzoeken moet." Ten
deezen einde beantwoordt by in 't breede twee Vraagen t
„ Waarom heeft Pruisfen zich met den Oorlog tegen
„ Frankryk bemoeid? en hoe verdient Pruisfen door het
„ overig gedeelte van Europa befchouwd te worden? "
De Antwoorden hier op zyn ferk , en , viel het ons
niet te lang, wy zouden het gedeelte, 't welk ons Va.
derland betreft, affchryven.
Voorts befehouwt de Grysaart het 4Iyemecn Balaug van
^u.
4g 3
„
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Europa: waar in zich floute trekken van Volks•• Menscfien Staatkunde voordoen. Hy daalt tot byzondere Staaten af , en hebben wy ons bekort om plaats te behou.
den voor 't geen by ten deezen aanzien van Holland
fchryft.
„ Deeze kleine Staat, die in het beloop van deezen
geheelen Oorlog een voorwerp van Staatkundige Vry„ heid geweest is, heeft aan Frankryk Benen nog groote,, ren zegepraal bezorgd , met opzigt tot de algemeene
„ denkbeelden van 't zelve, dan door den roem in den
Oorlog behaald. Frankryk hadt in Holland een _ party
tot vrienden , die het door eene vrywillige keus ge-.
„ worden waren. Rusland hadt in Poolen zich voorlang
„ reeds den haat, der Natie op den hals gehaald, en moest
,, laaggeestige Verraaders omkoopen , ten einde zich van
„ de- verkleefdheid eener fade te kunnen beroemen. De
Heirlegers van Frankryk trokken , verzeld van Hol
„ land(the Vaderlanders , tegen Holland op. Benden vats
Rusland; Kofakken befchermden de omgekogte Verraa„ ders voor het ftrafzwaard der Natie. De Franfchen
beoorlogden in Holland gewapende Krygsbenden. De,
„ Rus/en in Poolen vernielden en verbrandden we@rlooze,
„ Dorpen, vóó; nog, en ook geduurende den tyd, dat
„ zy tegen heiren van Poolen vogten. De Krygslieden
„ van Frankryk zegepraalden, en flakèn hun zwaard in
„ de fcheede. De Armeën der Rus/en zegepraalden, ets
„ verzadigden naa de overwinning Kaaren bloeddorst aan
„ Vrouwen en Kinderen, vermoordden in koelen bloede,
„ na de heiren reeds overwonnen en Praag reeds ftormen„ derhand bemagtigd te hebben, alles wat leeven en adem
„ hadt; zy offerden meer dan veertien duizend weêrlooze
Menfchenn aan hun moordlust. op. De Franfche Krygs benden trokken fmfierdarn in, luidruchtige vreugdebe.
tooning omringde hen , de lucht weérgalmde van een.
blyd gejuich, het dankbaa.fe volk wilde de een den.
ander overtreffen in de zegepraalende redders ge„ fchenken aan • te bieden, en ben gemak en rust
„ te verfclzafhen. TAMERLAN S[JWARGkv en zyne hor,,, den trokken Warfchau in; de verdikkende damp. van
het in Praag nog rookende bloed gin- voor hen heen ;
de ílille bange wanhoop omringde hen; men hoorde
,, niets dan de í1appen van moordenaaren, en ieder werd
geteld: Warf°hau, dat poorten noch fleutels hadt, moest
„ eenen ilkutel laaten maaken, om denzelven stiWAROW
„ ter
-
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,, ter hand te flellen; Warfchau,dat verguisd zyne droefheid.
,, diep in het harte moest verkroppen, Warfchau, waar
„ in ieder inwoonder uit de bergen van Lyken te Praag
,, eenen vriend of eenen nabelaanden hadt op te zoeken,om
.deszelfs, lichaam een, ongeftoorde verrotting te verichaf„ fen, dit Warfthau moest veinzen blyde te weezen.
, Verblyd u, of wy moorden, zeiden de Barbaaren, en
„ Warfchau meesmuilde met een vertrapt hart, en gaf al
„ beevende de verzekering, met gouden letteren gefchree„ ven, aan SUWAROW over, dat by de Redder was.
„ PICHEGRU , de menschlyke Held, maakt in Holland
verdragen, en houdt dezelve, als een eerlyk man; SUWA„ Row, de menfchenmoorder, belooft vuór zyne intrede in
„ Warfchau aan ieder , en vooral aan de Leden der Re,, geermg, veiligheid van Perfoonen en Eigendom , en
„ doet , naa verloop van weinige weeken, den Koning,
„ en de edele Mannen IGNATIUS POTOCKI, THADDEUS
„ MOSTOWSKI, ZAKRZEWSKI, GUTAKOWSKI, en veele
„ anderen, na de gevangenis feepen, sleept nog alle da„ gen menfchen na de gevangenis, en acht zyn woord
„ zo weinig als Menfchenbloed en Menfchenkwelling.
„ Frankryk bemagtigt Holland, laat hetzelve zyn Re„ geerings- en inwendig StaatsbefLuur en behandelt het
, als een verbroederden Staat. Rusland bemagtigt Poo„ len, en verdrukt, verdeelt en vertrapt hetzelve. Frank„ ryk is eene behoudende , Rusland Bene vernielende,
, Magt. Frankryk verdient het vertrouwen van Europa,
„ en Rusland deszelfs verontwaardiging.
,,Welke van deeze beide Mogenheden heeft-voor zichzel„ ven nuttiger en heilzaamer gehandeld?. Frankryk, ' t welk
eenen Bondgenoot veroverd heeft, die, uit dankbaarheid,
„ geen infpanning van kragten te moeilyk vinden zal om
, y Frankryk te onderdeunen ; of Rusland, dat eene ge„ heel verbitterde Natie , by aanhoudenheid indagtig de
naamen van haare vermoordde Broederen , in ketenen
„ gekluisterd heeft; en alle dagen een verdiende Sici„ laaanfche Vesper vreezen moet? Wie kan hier in be„ raad 4aan te kiezen?
„ Geheel Europa heeft belang in het behoud van Hol„ land. Ik voeg by de bekende gronden nog één , die
„ niet minder opmerking verdient. De Kooplieden van
„ Holland verwerven meer door fpaarzaamheid, dan door
„ 't geen de eige lyke handel hun inbrengt. Zy zyn
„ flaaven van hunne bezigheden, en by gevolg flaaven van
Aa 4.
„ge-
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geheel Europa. Men vindt de Heeren HOOPL, lang na
„ zonnen-ondergang, zelven nog op hunne Comptoiren aan 't
„ werk, wanneer in andere handelplaatzen min ryke Koop,, lieden reeds lang aan de speeltafel hebben gezeten.
Deeze geest van geregelde orde, van werkzaamheid, van
„ fpaarzaamheid , en men moet 'er byvoegen van eer„ lykheid en trouw, die den Koopman van d,-nflerdam
„ kenfchetst, huisvest alleen in Holland, en is van daar in
geheel Europa werkzaam door den invloed van dee„ zen Staat op den Europefchen Handel. Verliest Hol„ land deezen invloed in onze werkzaamheden, dan zal
„ de Handel overal in roof, woeker en bedrog, ontaar„ ten, en by zal meer nog door zedeloosheid, dan door
het gemis van Hollandfche kasfen, verliezen.
„ Voor 't overige is het belang vas: Holland gemak„ lyk te bepaalen. Veiligheid ter Zee, veiligheid op 't
„ Land, zyn deszelfs oogmerken. Holland moet zich van
„ de Engelfche dwinglandy ten eenemaal losrukken, het
,, moet alle zyne vermogens aan de Zeemagt befteeden,
„ om in Europa dat geene wederom te worden, 't welk
„ het vóór den Vrede van Utrecht was. Zyn Handel
op de Oostzee geeft hem een wenk, om met Zwee„ den en Deenernarken verbonden te fluiten, en nimmer
in den ondergang van Poolen, nimmer zelfs in de ver.
wydering van Poolen van de Baltifche Zee, toe te
„ ftemmen. -- Op het Vaste Land is Pruis,/en de
„ Staat, die eindlooze eifchen aan Holland doet, en, za
„ het zelf geen eifchen heeft, vreemde eifchen laat op.
„ koopen. Holland kan zich op het Vaste Land zonder
„ vrienden wel eenigen tyd verweeren ; maar het kan zich
„ nooit met een goed gevolg befchermen. Holland is
„ tegen Pruisfen beveiligd, wanneer het de befcherming
van Oostenryk en Frankryk geniet. Nimmer echter
„ moet de befcherming den befchermer ten last vallen.
„ Holland moet overleggen, waar door het de befcher,
„ ming, die het noodig heeft, vergoeden kan. Frank.
„ ryk , wanneer het Holland door Requifitien uitput,
berokkent zichzelven de grootfle fchade. Holland is
„ door zyn voorig flegt befluur zodanig in fchulden ge„ raakt, dat het zeer werkzaam zyn moet, om 'er zich
„ uit te redden. Stoort Frankryk deeze poogingen, die
„ de onvermoeide Holland,/che nyverheid niet te moeilylc
„ vallen zullen, dan is Holland voor Europa, maar ook
„ voor Frankryk, Verloorel. ---- Kon Frankryk met
„ Holy
-
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„ Holland alleen eene Defenfieve 4lliantie fluiten, in
„ deeze Alliantie deszelfs nieuwe Regeeringsvorm en
„ Neutraliteit garandeeren ; en deeze Neutraliteit zou
„ door het overig gedeelte van Europa geëerbiedigd
„ worden, gelyk het tog dezelve behoorde te eerbiedi„ gen, zo het regt der Volken eenig gezag heeft; dan
zou Holland het best geholpen zyn , en het zou
; j Frankryk welhaast de behulpzaame hand kunnen bie.
„ den, in zynen Koophandel en zyne Financien te her,, hellen, 't welk de beste hulp is, die Frankryk van
„ Holland verwagten kan.
„ Dat Holland, wanneer het, in zyne Jaarboeken, het
tegenwoordig gedrag der Franfchen in zyne Steden af„ fchetst , altoos daarby aantekene, hoe Rusland in het„ zelfde jaar te Praag moordde ; dat Holland dank„ baar zy!"
De Franfche Catechismus, of Beginzelen van Republikein
gevolgd naar het Franfclie-fcheZdkun,iarz
Van LA CHAUBEAUSSIRE, eer/le Lid van het Committer
van Publiek Onderwys , door N. C. BRINKMAN, Iyed.
C. VAN STREEK. Te 4m/lerdam, by M. Schalekamp,
1796. a4 bl.

Tet ontbreekt ons niet aan Leerboekjes, of Catechismus 1 fen, naar den tyd , welken wy beleeven, ingerigt.
Van min en meer aanpryzenswaardige hebben wy gefprooken (*). Het thans voor ons liggend klein vertaald
Boeksken zagen en lazen wy, in 't ooripronglyke, met ver.
rukking.
verlangden eene Vertaaling voor onze
Vaderlandfc e Jeugd 'te ontvangen, en twyfelden niet, of
dezelve zou welhaast, zo niet te fchielyk, komen; dewyl wy het zeer moeilyke, om het fraaije, kortbondige,
Fransch te volgen en te treffen, inzagen. De Dichteres,
die ons deeze Overzetting fchenkt, erkent cok het moeilyke ondervonden te hebben. Over 't algemeen, mag men
zeggen, is zy redelyk wel geflaagd, fchoon in 't eene
veel beter dan in het andere; dit geeft eene ongelykheid
aan deeze Vertaaling, daar het oorfpronglyke zich overal
ge.

1y

(•) Zie onze kaderl. Letteroef. voor 1795, bl, 4 6, en tier

boven, bi. s zo.
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gelyk is. horte bclangryke hraagen worden elk met.
vier Dichtregelen beantwoord, Zie hier de twee eerfte:
Wie zyt gy ?
Een vry en denkend menseh , Republikeinsgezind;
Gebooren om myn dienst aan 't Vaderland te geeven
13etteind om van myn werk, of myn vernuft, te leeven;
'x Verfoei den Dwang , terwyl de Vet me op 't naauwst verbindt.
Wie heeft u gefchaapen ?
Dat Wezen, in Wiens hand berust des Waerelds lot,
't Geen lucht en vuur, en zee, het hof, de menfchen, dieren,
# let licht, de sterren , de aard, en vormde en blyft beftieren;
'k Geloof aan zyn bellaan , en noem 'c, eerbiedig , con!
-

-

Algemeene Kundigheden, algemeens en byzondere Plig<
ten, worden even zo in LII vierregelige Versjes begreepen;
by voorbeeld, om nog deeze twee tot ftaaltjes aan te voeren;
IJ,et is Tveyheid?
Het fchoonst gefehenk van God, dat wy niet kunnen derven,
De fchat des lervelings — die haar verliest moet herven ...
o Slaaven! werkt met moed, en maakt u weder vryt
God bragt de Vryheid voort! de Mensch de flaverny.
(reeft de Vryheid ons het Recht om alles te poen
Losbandigheid wierd nooit door Vryheid voorgefchreeven.
Zy maakt gezag en wet niet haatlyk• voor den mensch;
Zy doet ons billylt zyn, naar onze pligten leeven;
Haar regel is het recht , de wet is haare grens,

Ouders , Leermeesters , die opgeklaarde en zuivere
denkbeelden der jeugdige harten wenfchen in te ftorten,
zullen dit Boekje, hoe klein, voor een fchat moeten hou,
den; en een ontwikkeling der hier aangevoerde denkbeelden, gemaklyk in 't geheugen te prenten, voor de opluikende Verftanden een allernuttigst onderhoud opleveren,
Van veelvuldigen dienst kan dit klein Werkje weezen.
Zedelyk Scheuwtooneel der Menfchelyke Hartstochten en Daaden ,
of Tooneeljiukken van Vernuft en Smaak. Met nieuw gein
Kunstplanten. Ifle Deel. Te Amflerdam, by de-ventrd
Iced. J. Dóll, 1796. In VVD. 449 bl.
n navolging van den Speftatoriaalen Schouwburg en ,het Zedelyk Tooneel , wordt ons dit eerfte Deel des Zedelykeu
ISclzouwtoaneels
aangeboden, Gelyk de twee gemelde Verf
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zamtlingen van Toneelfïukken met vermaak door onze Natie
ontvangen zyn, en geleezen worden, belooft ook dit Deel,
dat wy thans aankondigen, den Leezeren een aangenaeme en
nuttige uitlpanning. Hier worden ons drie Toneelfpelen gegee.
ven, waar van de twee eerlte van de hand van A. vont XOTZeBUE zyn , en het laa:fle van eenen ongenoemden Schryver is.
Het eerile thaagt den titel: Ike Spanjaarden in Peru, of
(le Dood van Rolla. De, met zoem bekende KoTz't!1 UE
fchetst in dit Stuk , met leevendige trekken , de Menfchen.
Volks -Huwlyks- en Kinderliefde , en tevens de blaakendite en
getrouwfle Viiendfchap , by de zogenaamde Wilden, de Peru.
àanea, en legt dezelven eene taal in den mond, die de ver
denkbeelden van zuivere Zedekunde aankondigt: daar.-hevnil
tegen fielt by de Wreedheden en Onmeufchelykheden van Spanjaarden, die zich den grootfchen naam van Christenen aan
laagheden, die hunne Heersch- en Gouddorst-matigden,
ben in haat fielden te begaan. Dit alles levert een allerlterkst
contrast uit , en doet de 'beminlykheid en affchuwlykheid van
beide Charaéters tegen elkander op 't zeerst affleeken.
Bet tweede Treurfpel: ballino, of de groote Bandiet, is, hoe
fchoop het reeds genoemde ook zy, in onze oogen nog fchooner. Abadlina, de Hoofdperfonaadje, fpeelt hier een dubbe.
ten rol , onder deezen naam en dien van riodaardo; onder
den eerf}en komt by voor onder eene vermomde en affchuwlyke, onder den laatften in zyne natuurlykke en beininlvke,
houding en gedaante. Van eenen aanzienlyken Stam, in Vene.
tien, geboortig, werd hy , door de íchraapzucht zyner nabeftaander., om meester van zyne fchatten te worden , in de In.
ciuifitie aangeklaagd, veroordeeld, en in de Gevangenisfe ge.
worpen; daar uit ontkomen, begeeft hy zich, in Venetien,
onder de Bandieten, als Aballino, en wordt dus bekend met
alle hunne geheimen,waar van hy zich bedient om hun Opper
om te brengen , en hen , als Flodoardo, te doen ge.-hofd
vangen neemen; maar by blyft als Aballino nog over , en is
de fchrik van geheel Venetien, die den Dage zelfs, in zyn
Paleis, doet beeven ; by kreeg, als Bandiet, toegang in een
rot van Zainenzweerders tegen Venetien , maakt gebruik van
zyne ontdekkingen , en verlost die Republiek van eene aller
Als Flodoardo had by zich veeeten-gevarlykftConpi.
in te dringen in de liefde van Rofamunda van Corfu, Nigt
yan den Doge, om welke te verkrygen hy deezen dubbelen
rol had aangenomen, en uitfpeelde, met dat gevolg , dat hy,
de Bandieten uitgeroeid en het verraad ontdekt zynde, zich
zeer verdienfl:elyk gemaakt hebbende aan het Gemeenebest ,
haar ter Bruid ontving. Uit dit kort verflag zullen onze
Leezers gemaklyk zien, dat de verwarring in dit Treurfpel hunne
nieuwsgierigheid , tot aan de ontknooping toe, met genoeglyk
vermaak en verlangen zal gaande houden. Ilet derde To.
nee..
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neelfpel, Liefde en Vaderland, is zekerlyk by de twee voor.
gaande niet te vergclyken , fchoon het ook nog al zyn waarde
heeft. Maar hoe hier Vaderland te, pasah komt, is voor ons,
by de leezing, duister gebleeven.

Grootheid en Zwakheid van den Mensch, door N. C. BEINKMAN,
Wed, van c. VAN STREEK. Met Plaaten. Te llmflsrdam , by
M. Schalekamp, 1795. In gr. 8vo. 213 bl.
a eene toewying aan den Burger Mr.
, behelst
dit Stuk de volgende 18 Verhandelingen, zo in Profa
N
als in Verfen. i.) Op den Dood van myn Vriend, R. R.
De
RHY,Nvis FEITH

2.)

Rust. 3.) De waarde der Harmony ' (een Gedicht.) 4.) Het
fmartelyk Gevoel. 5.) De Hitt. 6.) De Hoop. 7.) Elifa aan
Julia (een Fragment.) 8.) De Nacht. g.) Misleide Liefde
(in Vexfen.) io.) Het waare Renmerk van een groote Ziel.
ix.) Damon en Laura. 12.) Aan de Cypresfen, die op het
Graf van myn Vriend geplant zyn. 13.) Rofalia en Valcour.
14.) Eene Zinfpeeling. i5.) De Twyfeling der Vriendfchap
(een Gedicht.) 16.) De Avondwandeling. 17.) De Lof der
Dichtkunst (in Dichtmaat.) a8.) Op den Dood van myn Echt
vindt zeker in deezen bundel-genot(Dichfuk.)M
verfcheiden goede gedachten , zo wel in het Onrym,'t geen op
een Dichcerlyken trant gefchreeven is, als in de Verfen, die
van het Dichterlyk vermogen des Schryffters geen onguntlig
denkbeeld geeveu. Doch de ftyl is, over 't algemeen, voor ons
wat al te gezwollén, en helt vry wat na het fentimenteele. De
Plaaten in het Werk zyn verre van fraai te zyn, en dienen niet
zeer tot lof der Nederlandfche Plaatfnykonst.
De Geest van Doctor SCHASZ , in de Kerk, in de Raadzaal, en fa
de Kroeg. Klugtig Blyfpel. Door J. A. SCHASZ, in laven Med.
Doiïor. Zynde dit het eer /Ze Stuk van 's Mans nagelaatan
Schriften. In den Haage, by J. Plaat, 1796. In gr. 8vo. 66 bl.
ene geestige en fcherpe Satyre ,tegen de onverftandige dweepery van fommige Predikanten, tegen de verwaandheid en
E
eigenbaatige heerschzucht van fommige Municipaalen , en de
dwaaze onberaadénheid van fommige Volksverkiezingen. Het
Stukje is klugtig, grappig, gefchreeven, gefchikt om iemand
den lever te doen fchudden ; maar onwaarfchynlyk, geheel ongefchikt om ten Toneele gevoerd te worden, en doet niets
%f. — --- — Maar zagt! laat ons hier halte houden; de Uit
f71er, die, in 't Voorbericht, zich in eene dreigende houding-ge
vertoont, mogt ons, met den nog leevenden Vriend en Yerdeediger van Dr. scnesz , adie oneindig gedugtor Vyanden be/fredetr
en av:rWonnen heef,, op 't lyf komen!!

AL GEMEEN S
VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN,
Christdlyke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoeftningen. Te Imfleldam, by J. C. Sepp en Zoon , C. de
Vries en C. Sepp Jansz., 1796. In gr. 83'o. 398 bl.
et godsdientlig zingen is, gewisfelyk, een der weeH
zenlyke deelen der Openbaare Godsdienstoefeninge.
In naavolging der aloude Ifraëlieten (tonden de vroegf e

Christenen in dit begrip. Door alle Eeuwen heeft die
verrigting, by de openlyke Vereering van het allerhoogfe Weezen , Rand gegrepen. De Protefiantfche Christenen, hoe zeer zy ook, en misfchien te veel, uit den
ilaatelyken Eerdienst de Uitwendigheden hebben verbannen, hebben , nogthans , dit gebruik behouden. Intusfchen, de Christenen, voor het meerendeel, zich bedienende van de Gezangen, op DAVrns naam bekend, wan
neer zy het Gezang tot waare fligtinge wilden doen dienen, leeden dikmaals gebrek aan gepaste Liederen, vooral wanneer zy de ziel tot voegzaame aandoeningen wilden
opwinden , berekend naar de gewigtige voorvallen huner gezegende Openbaaringe, en naar de oogftanden, in
welke zy zich dienvolgens moesten plaatzen. Al vooryang hadden de Lutherfchen dit mangel , eenigerma ate,
aangevuld. De Gereformeerden, hier te Lande, fchyneti
op dit ftuk nimmer met ernst te zyn bedagt geweest,
Vóór drie of vier jaaren voorzag de Doopsgezinde Gemeente te 1lmfterdam, vergaderende by het Lam en den
Toren, in dit gebrek, door het invoeren van eenen
bondel van achtenzestig Gezangen. Thans treedt de
Doopsgezinde Gemeente in die zelfde Stad, vergaderende
in de Kerk de Zon, in dit loflyk voetfpoor. Want,
hoewel de Titel des geene aankondiging doet, het blykt
uit het Voorbericht, dat de thans afgegeevene Verzameling oorfpronklyk en opzettelyk ten haarei, behoeve
wierdt vervaardigd. Zy befiaat uit een aantal van honderd vyfenzestig Gezangen, in drie klasfen verdeeld;
zynLTTT, 1796, NQ, 9,B b
„
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zynde die der eerfle klasfe beilemd voor bepaalde,
ctie der tweede voor onbepaalde
en de derde
voor algemeens tyden en gelegenheden. Behalven vyftien,
reeds te vooren in de genoemde Gemeente gebruiklyke,
Gezangen, zyn alle de overige nieuwe Opilellen van een
aantal Dichters en Dichteresfen, van welke wy alleen
genoemd vinden wylen den verdienftelyken Sekretaris der
Maatfchappye tot Nut van 't Algemeen, Dr. MARTINUS
NIEUWENHUIZEN; die, egter, door zyn vroegtydig afftercen de van hem verwagte hulp tot deezen uitgebreiden ar.
beid niet heeft kunnen toebrengen. Om ook tot een nuttig
Huisboek te kunnen dienen, leeft men den bondel af
zonder Zangwyzen; welke, volgens-zonderlykafgv
het Voorbericht, beftaan, „ deels uit de bestklinkende
„ en aangenaamfte onzer gewoone Pfalmwyzen; deels uit
„ de zodanigen genomen uit de Pfalmen en Gezangen der
„ Lutherfchen; deels verder uit eenige van hier en el„ dors overgenomen , en, eindelyk, uit Benige daartoe,
„ nieuwlings, te famengeffeld." Voor 't overige wordt
ons verzekerd, dat de inhoud deezer Gezangen zodanig is
ingericht, „ dat zy door elk Christen, hoe ook zyne denk„ wyze moge zyn , met Richting zullen kunnen gezongen
worden. Men heeft althans, (vervolgt het Voorbericht)
„ zo veel doenlyk ware, alles , wat byzonder kerklyk
„ leerftelfel. kan geheeten worden, daar in vermyd. Gee„ ne Godgeleerde verfchilflukken zyn in dit boek bezon„ gen. Opzetlyk heeft men zo veele algemeenheid, als
„ doenlyk ware, in acht genomen , om dus de mogelyk„ heid dár te ílellen, dat door verfchillende Christelyke
„ Gemeenten van dit Gezangboek gebruik zou kunnen
worden gemaakt. Men heeft ook (voegt men 'er nevens) daarom den titul zo algemeen gefield."
Om de natuur en bedoeling deezes Gezangboeks te doen
kennen , hebben wy van 't een en ander wel een weinig
uitvoeriger willen verlag doen. Ook kunnen wy riet anders verklaaren, of wy hebben, by het doorleezen , de
aankondiging van het Voorbericht allerwegen zien ver
worden. Het beloop en de inhoud der Gezangen-vuld
is, over 't geheel genomen, deftig, ftigtelyk en ernftig.
De hoofdbedoeling, om ons gemoed tot erkentelyke dankbaarheid aan Gode, voor zyne liefde, in de Werken der
£cheppinge, en vooral ook in het Werk der Verlosfinge
door CHRISTUS, ten toon gefpreid, op te leiden, en eenera
daar mede overeetkitenamendeu leevenswandel te bemoe;
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digen, wordt doorgaans in het oog gehouden: Hoewel,
in een zo dikken bondel, alles niet evenveel fehoonheids
bezit, 't welk in Bene zo groote verfcheidenheid van
onderwerpen bezwaarlyk kan verwagt worden , hebben
wy, nogthans, veele fraaie poëtifche gedagten aangetroffen, en de verfifikatie, overt geheel genomen, vloeiende gevonden. Dus de Kerkenraad der Zonfche Gemeente mag gezegd worden , dank verdiend te hebben
bv allen, die, in een uur van ftille afzonderinge, heilzaam voedzel zoeken tot blymoedige Godsvereeringe,
en het nut van den Openbaaren Eerdienst weníchen te bevorderen , door gepaste aanleidingen , om het getroffen
gemoed in boetvaardige of blymoedige klanken zich tot
zynen ongezienen Oorsprong te doen verheffen.
In eene zo groote verfcheidenheid, valt het doen van
Bene keuze ter proeve bezwaarlyk. Wy bepaalen ons daar
toe by het Gezang, getiteld :

Het heil vara den Godsdie3ast,
LOFZANG AAN GOD*
I'
„ V, God! oneindig, wys eri goed,
, AImagtig Opperheer,
Die, 't geen Gy fchiept, verzorgt en hoedt,
„ Getrouw en tederlyk behoedt,
„ U zingen wy ter eer.

4.
, Wy knielen voor uw' troon in 't 1lpft

.. Tot U ryst ons gebed.
„ Wy fiaamlen dankbaar tot uw lof.
„ d Vader! die , in 't hemelhof,,
„ Steeds op ons fineeken let.

3•
„ Aan U, aan uwen dienst, o God
„ Zy fteeds ons hart gewyd,
„ Gehoorzaamheid aan uw gebod
, Verzekert ons het zaligst lot,
,, Dat eeuwig 't hart verblydt.

8 ba
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4.
„ Uw dienst fchenkt leven aan den geest,
„ Uw dienst kweekt altyd vreugd,
„ Het oog, waarin men kommer leest,
„ Het hart, dat moedloos, angfiig vreest,
„ Wordt door uw' dienst verheugd.
S.
„ Als ons de wrange tegenfpoed,
„ Op haare doorne-paén,
„ Beklemde zuchten flaaken doet,
„ Herfielt uw dienst op nieuw den moed;
„ En voert uw' troost ons aan.
6.
,,Ja, zelfs in 't midden van de (mart,
„ Stemt by het vrolykst lied.
„ Terwyl in 't fel betreden hart,
„ Offchoon door ramp op ramp benard,
„ Een bron van blydfchap vliet.
(').

7•
„ Hy wyst ons, op den weg van druk,
„ Uw' Zoon (t) ten voorbeeld aan,
„ Om, fireevend naar het hoogst geluk,
„ Opdat geen wanhoop 't ons ontrukk',
„ kIem yvrig na te gaan.
S.
„ Hy leidt ons, met een' zachte hand,
„ Op 't effen deugden -(poor,
„ Naar 'c eeuwig, hemelsch , Vaderland;
„ Daar wagt ons 't onwaardeerbaarst pand,
„ $y 't juichend Englen -Koor.
9.
„ Daar zullen w', als deeze aard' verzinkt,
„ U (;) eeuwig hulde biên.
„ En daar, waar 't lied der Englen klinkt,
„ Uw' liefde en grootheid heerlyk blinkt,
„ Daar zal ons oog U zien."

Het
(*) is deeze uitdrukking niet oneigen? Een bron vliet niet, maar
Het laatfie denkbeeld zal, veelligt, de Dichter
voor den geest gehad hebben. De Ree.
moeten
zyn
zya' Zoon: Van God is, tot hier toe, ia
(t) Dit zal
den derden perfbon gefproken. De Ree.
(4) Zonder reden, en tegen do. regels, heeft hier 'de Dichter eenera
1+:rergan2 ;einaakt, van den derden tot den tweeden perfoon. De Rei.

fpringt, of vloeit over.
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Het Gezang , getiteld: Menschlievendheid
verdere proeve.

,

dien ter

I.

Hy , die in 's naasten rampen deelt;
Hun fmart verligt; hun wonden heelt;
De traanen droogt, die de armoé fchreit,
„ Is 't beeld van de Oppermajetteit.
2.

Hy !tilt het angilig kloppend hart;
,, Verzacht der droeve weeuwen fmart;
„ De wees zinkt op zyn' boezem neêr,
„ En vindt in hem een' Vader weêr.
3•
„ Hy is, door Godsdienst en door deugd,
„ Der aarde- en hemellingen vreugd ;
„ Hy draagt, met roem, de beeldenis
„ Van Jefus, die zyn Leeraar Is.
4.
Die Leeraar gaf ons dit bevel s
,,, Doet aan uw arme broedren wel;
,,, 'k Zal u vergelden voor al 't goed,
,;, Dat gy elendelingen doet:"
5.
Gy zyt het, A Menschlievendheid!
„ Die licht op donkre paden fpreidt;
„ Die de aarde net geluk bedeelt,
En in weestynen roozen teelt.
6.
„ De droefheid lacht, waar gy verfchynt.
„ Ge ontboeit het hart dat zorgend kwynt.
„ Dan heft de moed weer 't hoofd omnhoog,
En dankbre vreugd blinkt in zyn oog.
7•
Geen Kerk -genootfchap bindt uw hand.
Dáár, waar uw heilig outer brandt,
„ Daar kent men geen geloofsverfchil;
„ Daar zwygen twist en tweedragt flit.
8.
„ Uw broeder ziet ge in ieder mensch,
Hy lyde Hechts, gy hoort zyn wensch;
„ Uw hart gevoelt terftond zyn nood,
„ En teedre zorg wyst hem uw' fchoot.
9.„Wel.
Bb3
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9.

„ Welzalig hy, die u bemint,

„ En in het weldoen blydfchap vindt!
„ Hy is de lieveling van God,
„ En finaakt reeds hier het.zaligst lot.
10.

„ Hsm vlecht de Seraf voor Gods troon
99 Een' onverwelkbren eerekroon,
„ Die, als de dood hem de aarde ontrukt,
„ Gods Zoon hem op den fchedel drukt.
II.

„ Hy, die in 's naasten rampen deelt;
„ Hunn' druk verligt, Nunn' wonden heelt;
De traanen droogt, die de armoe íchreit,
„ Is 't beeld van de Oppermajelleit.

Overdenkingen van JACOBUS HINLÓPEN , Predikant tC
Utrecht, over de volhardinge in Goed-doen, onze zeker heid van de Zaligheid, het zien op Gods Belooning, en
de uitg ffrektheid van het Goed-doen. Te Utrecht , by
W. van Yzerworst, 1796. In gr. 8vo. 81 bl.
e eerwaardige HL.
IN PEN vervolgt zyne uitgave van
fligtelyke Overdenkingen. Zó belangryk de onder.
wenen zyn, op den titel vermeld, met zo veel hartlykheids worden dezelve behandeld. Een geest van Godsvrugt, en van opregte deelneeminge in het geestlyk wel
geluk der- natuurgenooten, is de heerf^hende ka--zyne
raktertrek van 's Mans fchryven. Gehegtheid aan een
aangenomen zameníleizel van leerbegrippen moge hem,
nu en dan, leiden tot redekavelingen, _welke, naar de
meening van andersdenkenden, geen (leek houden ; de
ernst en gemaatigdheid , en vooral ook de eerbied voor
God en den Zaligmaakei ,. welke allerwege, doorfiraalen,
zullen hun de gebreklykheden, welke zy meenee te beƒpeuren , ligt doen over 't hoofd zien. Hoe zeer WY
zelven dan ook, in zommige !hellingen, van den God•
vrugtigen Leeraar mogen verfchillen, herhaalen wy, egter,
onze aanpryzing deezer Overdenkingen; in een uur van
;fzonderinge zullen zy met nut en tot íl;igtinge kunnen
:

geleezen worden.

^lYr ALEN, ENS. 3r'9
Bydragen, tot bevordering van Gene Blgemeene Christelyke Kerk. Eerfie Stukjen. Te ArJlerd#vn, by Westing
en van der Hey, 1795• In gr. 8va. 83 bl.

aast de voortplanting van waare Godsdienstkennisfe,
N
op de echte, eenvoudige beginzels des Euangeliums
gebouwd, is de bevordering van onderlinge Verdraag

Liefde de gewigtigf{e bemoeijing, welke de-zamheidn
pen eens Godgeleerden kan bezig houden. Wat men
ook in 't midden brenge, ten betooge dat de twisten en
partyfchappen onder de Christenen te onregt op rekeLing der leere van CHRISTUS gefield worden ; zo lang
die partyfchappen fland houden , zal het Ongeloof niet
aflaaten van verdenkingen tegen den Stigter van den
Christlyken Godsdienst, alsof deeze daartoe den grond
gelegd hebbe. Met genoegen vernamen wy, hierom, het
Ontwerp deezer Bydragen, van welke de aanleg en uit
voor het pryswaardig doelwit niet kwalyk is be--voering
rekend. Gepaster tyditi p konde daartoe niet gekozen
worden. Indien de Voorftanders eener beredeneerde Ge
zich niet met bedrie.-lykheid,VrnBofchap
gelyke hoop voeden, moet de nieuwe Orde van zaaken
de hereniging der Christenen kragtdaadig helpen bevorderen. „ Zeker is het," gelyk de Voorredenaar aan
dat het denkbeeld eener heerfchende Kerk een-merkt,„
„ zekeren afftand baarde tusfchen de Gereformeerde en
„ andere Gezintens der Christenen , die zeer ligt by de
„ eertien een Geest van hoogmoed, en by de laatstge„ noemden een Geest van jalourschheid en naaryver kon
„ verwekken, waar uit juist de grootfte verwydering
„ moest voordvloeijen. De fteen des aanftoots (vervolgt
„ hy) is thands weggenomen ; geene Godsdienftige ge„ voelens, geene aankleeving van een byzonder Kerkge„ nootfchap, geven thands recht van aanfpraak op amb„ ten en bedieningen, of fluiten iemand uit van dezelve." Op deezen grond waagt hy eene pooging, tot
eene nadere vereeniging der Christenen onder elkander.
„ Niet (fchryft hy) dat wy ons van deeze poogingen
„ nu reeds den gezegenden uitflag zouden durven be„ Iooven, dat* zodanige nadere vereeniging daar door
„ wierde daar gefteld; neen! Het denkend en met
„ oordeel leezend publiek is verre weg het geringfte in
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„ getal ; en hoe (vraagt hy) zouden wy ons durven
„ vermeeten , om alle vooroordeelen , vooral van den
ti, gemeenen man, die hier voornaamlyk de onoverkome„ lykfte zwarigheden opleveren , te boven te komen ?
Mogten wy zo gelukkig flegts zyn, van by verftandi„ gen die vooroordeelen, welke hun in den weg zyn ,
„ op te ruimen, wy zouden ons reeds gelukkig genoeg
„ fchatten." Een blyk van befcheidenheid ontmoeten
wy in deeze aankondigingen, welke doen zien , dat
de beraamers van dit Ontwerp daar mede niet zo driftig zyn vooringenomen , als eene menigte Planmaakers,
die op een gewisfen uitflag eenen vermetelen hoop bouwen. Voorts berigten ons de Voorredenaars, wat aangaat
den tusfchentyd der uitgave van volgende Stukjes, hoe
men gaarne wenschte , denzelven niet langer te doen
duuren dan twee Maanden, „ indien men ons met Ver„ handelingen , Dichtftukken, Gefprekken, Brieven, of
„ Berigten, volgends ons verzoek, gelieft te hulp te ko„ men." Daar wy het oogmerk deezer Bydragen als
nuttig befchouwen, en de voortzetting hartlyk wenfchen,
maaken wy met voordagt gewag van die uitnodiginge ,
ons aan dezelve te meer Openbaarheids te geeven.
Te weeten, om den leeslust gaande te houden, heeft
men verkozen, eene afwisfelende verfcheidenheid van
1)ehandelinge in agt te neemen. Dus wordt hier voor
Kerk ,-erstgfpoknvdAlemChristyk
in eene Briefwisfeling tusfehen Philantes en Euphranor.
In eene Zamenfpraak (laan Philcufebius en Charitas fbi
op den invloed der jong/It Omwentelinge op den Godsdienst van jezus. Dat het Avondmaal des Heeren geen
,S'eten Maaltyd, maar een Christen Maaltyd is, wordt
in eene doorloopende Verhandeling bewezen. Kortlyk
zullen wy, van 't een en ander, iets aanf'ippen.
In den eertien Brief befchouwt Philantes als zeker het
gevoelen der zulken , die meenen , dat de Godsdienst
van Jezus, van tyd tot tyd, zich uitbreiden, en de algemeene Godsdienst van den gantfchen aardbodem zal
worden. Ook erkent hy, als eene bedoeling, en eigen
Jezus, het aankweeken-artigefkn,dlva
en bewerken van onderlinge eensgezindheid en liefde onder de belyders. „ Dan (zegt hy) van een geheel an„ deren aard is de vraag , moeten alle Christenen tot
eene algemeene Kerk worden vereenigd ? moeten alle
„ byzondere feiten in het Christendom eens ophouden ?
„ Is
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Is dit het plan van JEzus?" Dit komt hem niet aan.
neemelyk voor, deels, om dat, volgens de tegenwoordige orde der dingen , ondanks eenige meerdere Ver
Geest telkens wordt voortge.-dragzmhei,Snplants en voor deszelfs vernietiging zich geen grond
opdoet; deels, uit hoofde van de verfcheidenheid der
menichelyke bevattingen, gegrond op oorzaaken, welke
altoos zullen voortduuren. Deezen voordragt befchouwt
£uphraror, in zyn Antwoord, als tegenftrydig. Eensgezindheid onder de Christenen , waaromtrent, als het
natuurlyk gevolg der leere van CHRISTUS , beiden het
eens zyn, en eene Algemeene Christelyke Kerk, zyn by
hem woorden van ééne betekenisfe. Het een moat met
het ander ftaan of vallen; in dier voegen, dat, ten zy
men zich de Christenen voorflelle als in ééne algemeens
Kerk vereenigd , zy nimmer zullen kunnen betchouwd
worden , als door dien band van wederzydfche liefde
aaneengeftrengeld. In zyn wederfchryven dringt Philantes zyn gevoelen nader aan , dat 'er altoos verfcheiden.
heid van begrippen zal plaats hebben, om de bovengemelde redenen, zonder dat zulks ten noodzaaklyken gevolge hebbe, dat de onderlinge liefde niet zou kunnen
geoeffend worden. In het ilot des Briefs wordt eens
nadere ontwikkeling aangekondigd. De Voortlanders eener Algemeene Kerk zullen dezelve met verlangen te
gemoet zien , naardien, onzes oordeels, Euphranor.c
bedenkingen meer voor eene algemeene mogelykheid pleiten, dan dat zy eengen grond opleveren, dat de zaak
zelve als uitvoerlyk kan befchouwd worden.
In de Zamenfpraak kont Phileufebius voor , als met
zwaarmoedigheid opziende tegen de gevolgen der jongfte
Omwentelinge. Hy is bedugt voor een toeneemend Ongeloof -- voor de gevolgen der Vryheid van de Drukpers, ter aanrandinge der dierbaarfte waarheden. „ Wie
„ weet niet (vraagt hy) of niet het lot der Franíche
„ Geestelyken dat van onze Leeraaren wordt; dat men
„hun verbiedt te prediken , hen weigert te befoldigen,
„ de Kerken fluit, en den openbaaren Godsdienst geheel
„ en al weert?" Van een ander gevoelen is Charitas.
„ Geloof my vry (hervat hy) dat ik, wel verre van
„ eenig nadeel voor den Godsdienst uit deze omwending
„ te duchten, veeleer de grootfte voordeelen daaruit te
, gemoet zie, en dat ik God op myne kniën gedankt
„ heb voor de omwending, juist omdat ik ze bevoorder„ lyk
Bb5
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„ lyk oordeelde aan het groote doel van den Euangeli„ schen Godsdienst." Dit tragt by te bewyzen uit de
voordeelen, welke voor een vrymoedig onderzoek, voor
eene redelyke Godsdienstkennisfe, zullen geboren worden.
Het ontflag van de Synodaale banden van Dordrecht,
waar voor P. zo zeer bedu°t is, befchouwt de andere
geenszins als nadeelig; als hebbende by die bepaaling ,
reeds voor lang , voor een der grootfte hinderpaalen in
de bevordering van den Euangelifchen Godsdienst befchouwd, gelyk hy, op de bekende gronden, nader aantoont; befluitende, dat men, door het toestaan van vey
heid van denken en fpreeken, í1e is wederkeert tot de
eerfte grondflagen van het Protefta
ntendom , „ waar„ van (zegt hy) de navolgende aanhangers zich zo verre
„ niet moesten verwyderd hebben, ik bedoe) de grondleering,, dat men in zaaken des geloofs van geen
„ menschlyk gezag kan of moet afhangen." Nog eene
andere zwaarigheid legt P. op het hart : „ de vreeze
„ dat men den Hervormden de Godshuizen , als aan
•„ 't algemeen toebehoorende, ontneeme, de Geestelyke
„ kas intrekke , geen Predikant uit een publiek fonds
„ befoldige , alles tot ondergang der Gereformeerde
„ Kerk, die tot dus verre de heerfchende was." Zonder omwegen verklaart zich C. voor de onbillykheid
van zulk een uitfluitend bezit; maar wil dat de Hervormden, even als andere Gezinten, hunne eigen Leeraars
befoldigen, onder het genot van een evenredig aandeel
aan den algemeenen eigendom. Voorts maakt C. nog
gewag van eene Algemeene Kerk, als het dienftigst middel ter voorkominge van veele zwaarigheden, welke de
Hervormden zouden belemmeren, indien zy, van den
grond op , een Fonds moesten oprichten , ter bekostiginge van hunnen openbaaren Eerdienst.
De Verhandeling , getiteld: het Avondmaal des liceren, geen Serien Maaltyd, maar eene Christen Maaltyd,
behelst verfcheiden fraaie aanmerkingen, dientig om die
ítelling als aanneemelyk te doen voorkomen. „ Welke
„ tegenfirydigheid! (roept de Schryver) Gemeenfchaplyk
„ het hart in Lofzangen tot God te verheffen, gemeen„ fchaplyk den plicht van dankzegging en gebed uitte„ oefenen, gemeenfchaplyk Gods woord te overwegen,
„ en door hetzelve gefticht te worden, te geloo„ ven in den zelfden God, in den zelfden Zaligmaker ,
„ in het zelfde Euangelie; --•- gezamenlyk JEZUS den
„ Hee-
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Heere te noemen, en met dat al niet gemeenfchaplyk
„ zynes doods te kunnen gedenken ! " Het ver
daarvan met-kerdvanzhlwye,trdig
den Geest des Euangeliums, en de nadeelige gevolgen,
welke daaruit moeten voortvloeijen voor de zaak des
Christendoms: dit alles wordt hier behandeld, met eene
uitvoerigheid, berekend naar het plan deezer Bydragen.
Ons bedek verbiedt de ontleeding deezer Verhandelin.
ge , welker leezing wy ten ernftigfte aan alle vredelievende waarheidzoekers aanpryzen.
EENER ALG. CHRISTEL. KERK.

Redevoering ter gedachtenisfe van STEVEN JAN VAN
GEUNS, Matth. Z. beroemden Hoogleeraar der Genees
Kruid- en Scheidkunde aan de Hooge%hool te-Mensch
Utrecht, enz. enz. Uitgefproken voor het Utrechtfche
Departement der Maatfchappy Tot Nut van 't Alge
op' den 2g van Zomermaand 1795, in de Pieters-men,
Kerk, door deszelfs Medelid Jonoeus HERINGA, Eliza's Z. Te Utrecht, by G. T. van Paddenburg en
Zoon, 1796. In gr. 8vo. rr4'bl.
ylen de Utrechtfche Hoogleeraar s.
Matthz., een fieraad van alle Genootfchappen, van
W
welke by Lid was, hadt , by meer dan ééne gelegen-

j. VAN GEUN$

heid, blyken gegeeven van zyne hoogfchattende denk
, bekend onder de Zin -wyzeovrdMatfchp,
Tot Nut van 't fIigemeen. Hy hadt nog meer-fpreuk:
gedaan ; de loflyke poogingen dier Maatichappye hadt
by met zynen gewoonen yver helpen bevorderen. Geen
wonder dat het Utrechtfche Departement fchikkingen beraamde ter vereeringe der naagedagtenisfe van een zyner
meest verdienstlyke Leden , zints Mevrouwe de Weduwe des afgef'corvenen de eere , om van wegen het
Hoogefchool aan wylen haaren Echtgenoot taatelyk te
gedenken, heufchelyk hadt van de hand gewezen. Jo.
Docus HERINGA, Amptgenoot en Vriend des vroeg gei'corvenen, nam die taak op zich, en volvoerde dezelve;
fthetzende VAN GEUNS : „ zo als Hy door zyn edel ka„ rakter, en door zynen eerbied voor GOD en Godsdienst,
voor allen, die op Hem betrekking hadden, hoogst be
„ rninlyk, en tevens door zyne uitgebreide Geleerdheid,
„ en vooral door het aanleggen derzelve , ter getrouwe
waarneeminge van zyne moeilyke posten tot heil van
„ het
„

,
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„ liet 11lge^neen, voor de ganfche Maatfchappy onwaar
„ deerbaar was." Uit alle deeze oogstanden vertoont de
Redenaar den voortreffelyken VAN GEUNS in het waare
daglicht, zo als wy, indien ons getuigenis iets afdoe, in
gemoede kunnen

verklaaren, in

gevolge

van

eigen

erva-

renisfe , welke ons 's Mans veelvuldige voortreffelykheden, eenigzins van naby, deedt kennen, bewonderen en
hoogfchatten. De Redevoering behelst dus geen droog
verhaal van gemeene lotgevallen, van geboorte, opvoedinge , bevorderinge , huwelyk en dood; maar veelëer

Gene

deftige

en ongetooide

lofspraak

van eenen Man ,

die, in het achtentwintigfee jaar zyns ouderdoms , ten
grave daalde met den roem van meer gevestigde Gods.
vrugt en Deugd, en van een ruimer voorraad van allerlei kundigheden , vooral zyn beroep betreffende, dan
dikmaals het deel is van Mannen, welke het dubbele
diens leevensftands bereikt hebben. Om zynen Vriend
in de byzonderheden meer van naby te doen kennen ,
heeft HEIUNGA, ter ophelderinge van eenige gezegden in
zyne Redevoering, medegedeeld eenige Byvoegzels, opgemaakt deels uit de ,berichten van de Vrienden en
Leerlingen des Overledenen, deels en vooral uit deszelfs eigen en zyns Vaders aanteekeningen. Byzonderheden, al
ichynen zy in zich zelve gering, zyn weetenswaardig,
en trekken de opmerking, wanneer zy groote Mannen
aangaan. Als zodanig, en voorts ook om berigten van
meer aangelegenheids, mogen deeze Byvoegzels als eene
belangryke Bydrage worden aangezien. Vierden wy aan
onzen trek den teugel, wy zouden daar uit het een en
ander in ons Gefchrift overneemen. Omtrent het plaat
e n van het volgende willen wy onzen lust niet inbin--z
den. De Redenaar, vermeld hebbende, hoe VAN GEUNS,
op zyn veertiende jaar, genoegzaame bekwaamheid hebbetide verkregen tot het hooren der Akademifche les
een dringendenlust hadt gekregen tot-lén,miderwy
het doen van eenen Zeetogt in 's Lands dienst, geduurende den Oorlog met Engeland, deelt eenen opmerke.
lyken Brief mede, op den gemelden ouderdom aan zyne
Ouderen gefchreven , waar in by zyne 'begeerte aankondigt, en met kragt van redenen de toeftemmmg ter vol
dezelve tragt te verwerven. Uit de vol--doemngva
gende aanhaaliiig zal de Leezer een denkbeeld vormen,
hoedanig een Geest den aankomenden Jongeling toen
reeds bezielde. Naa eenige andere zwaarigheden tegen
zyn
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zyn Ontwerp te hebben opgelost, oppert by nog de vol-

gende: „ Maar (zal Vader of Moeder misschien zeggen)
„ als men dan eens een vyandlyke Vloot zag aankoo„ men, en het tot een flaan kwam, hoe zou STEVEM
„ zig dan wel houden om geen kogel voor den kop te
„ krygen? Ik zal regt uit zeggen, wat my hier
„ van dunkt : dat ik, even als anderen, die voor de
,; eerfte keer dat vreeslyk kanonneeren en; vliegen dier
groote knikkers bywoonen, angftig zou zyn, wil ik
„ niet ontkennen; maar ik zou ook moed vatten, wan,, neer ik, by het naderen der vyandlyke Vloot, Gon
y , zou bidden om ons de overwinning te geeven, ont
„ het leven van de. Vlootvoogden, van my en van myne
Vrienden, toch te willen fpaaren, en te geeven dat 'er
„ weinig bloed vergoten wierd; - dat Hy verder, indien
„ het my moest treffen , myne zonden toch niet wilde
gedenken, en in genade myne ziel aannemen; dat Hy
„ myne Ouders, Broeders, Zusters en verdere Naastbe„ ftaanden, genadig lange wilde bewaaren , tot dat ik
„ hen allen in heerlykheid by Hem ,° den Almagtigen ,
„ eenmaal mogt wederzien , enz. Doch ik zou moed
„ vatten op Gons bewaaring, en in hope op overwinning ;
„ en konde ik dan iets toebrengen, onm zonder veel
bloedftorting eenige vyandlyke fchepen te vermeeste„ ren, ik zou gaarn daar voor, kwam het 'er op aan,
„ een arm of been , ja, ik geloof, myn leeven willen
opofferen, daar ik dan ook nrg myn troost had in de
„ fpreuk : dulce est pro Patria mori, het is aangenaam
„ voor 't Vaderland te fterven, en voorts in de hoop,
„ van hier na een eeuwig gelukkig leven te mogen lei=
„ den." VAN GEVNS, van Doopsgezinde Ouderen af
te Amfterdam, vergade.-komftig,hadbyeGzn
rende by het Lam en den Toorn, zich den Doop Iaaten
toedienen. Onder de Byvoegzels deelt HERINGA de Gelóofsbelydenis mede, by die gelegenheid afgelegd. Daar
uit blykt, dat de Overledene geenzins inftemde met de
llederrdaagfche dus genaamde hoogverlichte begrippen omtrent den Godsdienst, maar veeleer, in eenige ftukken, tot
het zo genoemde regtziunige overhelde. 's Mans ernftige
Godsvrugt blykt, zo uit het Opftel, als uit een Brief,
in welken hy, 's daags naa de plegtigheid , aan zyne
Ouderen van de volvoering daar van kennis gaf. VAN
GEUNS was niet flegts een Bloedverwant, maar ook de
Vriend van onzen uitmuntenden Vaderlandfchen Dichter
-
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PIETER NUISINGA BAKKER. Die vierentachtigjaarige
Gryzaart stortte traan en, op het berigt des overlydens van
zynen hooggefchatten Neef. Zeven maanden daarnaa bragt
de Vrouw Weduw Benen Zoon ter waereld. Een blyk,
zo wel van hoogagtinge voor den afgeftorvenen, als van
ongemeene leevendigheid van geest, in dien hooggeklommen ouderdom, vertoont de Troost aan de Kraarnvrouw,
door den voortreffelyken Man zyner Nichte toegediend.
Der overneeminge waardig oordeelen wy, onder anderen,
de volgende Coupletten:

„ Zo daelde uw Echtgenoot, reeds vroeg, in 't dal der Dood,
„ Maer laet zyn afkomst agter:
Dat teder telgje zy uw's fcherpen leeds verzagter,
„ Welk, als een ander rx, ontluikt uit uwen fchoot.
„ Gelyk de Hovenier, als by verdorren ziet
„ Een puikboom, in zyn hoven,
„ Zich vrolyk 't zelfde foort durft wederom beloven,
Nu by een fpruitje ontdekt, dat uit deez' wortel fchlet.
„ Verheug u, lieve Nigt! verheug u in uw fmart,
„ Gods gunst werkt hier byzonder;
„ Til flegts het wiegkleed op , vertroosting ligt 'er onder;
„ Een zagte balzero ook, voor uw verbryzeld hart.
„ Wanneer een.ítille traen , aen 't kwynend oog ontvloeid,,,
„ Op 't aanzigt rolt des jongen,
Dien kusrge, zugtend, weg, terwyl ge, dus gedrongen,
„ Hem, in uwe armen knelt, of aen den boezem boeit.
--

„ Hier 's waere winst by fchae : gy ziet des Vaders beeld ,
,. Om uw verdriet te fusfen ;
„ Denk, datge uw Hartvriend zelf komt, op die lipjes, kusfeu,
Als gy de onnozelheid de poesle koontjes fireelt.
„ Denk, als in deeze drift de moeder zich vertoont,
„ Dat gy, niet heel verlieten,
„ Drie waerdige Ouders eert, wier troost dan best kan beeten,
Waer treurende eenzaemheid by zak en asfche woont."

Voorts ontmoet men nog, in de Byvoegzels, eene opgave der Schriften, door VAN GEUNS uitgegeeven, of
onder zyne nagelaatene papieren gevonden ; alle getuigenis draagende van 's Mans arbeidzaamheid en uitgebreide kunde, in onderfcheidene takken van Weetenfchap'
pen en Geleerdheid,
t.

o
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Genees- en Staatkundige Verhandeling over de Oorzaaken,
waarom zoo weinig Drenkelingen in 't Leeven herfleid
worden. Door S. G. VOGEL, Hertoglyk-Meklenburgfchen
Hofraad, Leeraar en Openbaar Leeraar der Genees.
kunde, in de Hoogel kool Ie Rostok, enz. Vooraf gaat
een zeer merkwaardig Gefchiedverhaal nopens een Kind, te
Hamburg, na verloop van een half uur, voor dood uit het
Water gehaald, en gelukkig gered. Uit het Latyn vertaald. Te Haarlem, by E. W. Cramerus, Jun., 1795.
In gr. 8vo. goo bl.
it Werkje ítrekt, voornamenlyk, om liet nadeel van
eene al te groote haastigheid by de poogingen ter
D
herftelling der Drenkelingen aan te wonen. Eene fout,

die maar al te dikwils by deeze gelegenheid gebeurt ,
fchoon onwerkzaam talmen hier ook ten uitersten nadeelig is. Het ware te wenfchen, dat by alle deeze geval
een kundig en verflandig Man telkens de bettiering-len
had, daar het altyd het leeven van een Mensch raakt.
— Den Schryver heeft het nimmer moogen gebeuren,
kenen Drenkeling te redden, en by klaagt over het gemis der daartoe vereischte noodzaakelykheden. In ons
Nederland hebben wy veele zeer gelukkige gevallen,
zedert de opregting der menschlievende Maatfchappy tot
redding der Drenkelingen, met blydfchap en deelneeming
gezien : en veelen onzer Landgenooten hebben zich 'er
op toegelegd, de vereischte kundigheden in de behandeling der Drenkelingen te verkrygen. -- De 3de §. van
onzen Schryver, ook anders niet zeer gepast en oordeel
valt dus by ons weg: het welk ook uit de vol--kundig,
gende 4de §. nader blykt. Van Hamburg is 'er onlangs
eene nadere Befchryving van gelukkige Gevallen uitgegeeven : het geval met het Hamburger Kind, op den titel vermeld, is allezins leezenswaard. In de volgenden
gaat de Schryver voort , de beletzelen op te noemen,
welke de herftelling doen misfen; en, fchoon deeze niet
alle voor ons Land berekend zyn, zal men 'er egter verfcheidene leezenswaardige en zeer nuttige zaaken in vinden.
De 5de en óde §., over de kenteekenen des doods, zyn
byzonder leezenswaard. In het vervolg geeft de
Schryver eene Lyst der Middelen: en in de gde en vol
verhandelt by het plaatzelyke van zyne woon --lend
plaats,

$63 • t:. V o G x. i., GENEES- EN STAATK. VEIZHANi,
plaats, en .dat maakt het tlaatkundig gedeelte zyner Ver..
hanueling uit. In de iade en volgende §. koomt eene
nadere befchryving van de aanwending en het nut dei°
hulpmiddelen. Het Werk eindigt met eene Lyst der
Schryveren over dit onderwerp.
De Vertaaling van Doteor in Leeraar op het Titelblad
is ongewoon, en hier tautologie.
Nieuw Woordenboek der Pruisfafche Staatkunde, pagela•
ten door den Graave VAN HERZBERG aan zynen
Kiveekeling. Gevolgd naar het Hoogduitsch. dloin. In
gr. 8vo. 36 bl.
Zeldzaam vindt men een Woordenboek in zo weinig Bladl/ zyden begreepen. De Woorden, of de 4fdeelingen,
in deeze Erfgift des Graaven VAN HERZOER:; , zyri
niet te veelvuldig om ze af te fchryven , en dus onze
Leezers te doen weeten , omtrent welke Onderwerpen zy
hier van het licht des Graaven VAN HERZBERG zich.,
ter opheldering hunner Staatkundige Begrippen, bedienen
kunnen, indien zy anders, om het te volgen, zulks nuttig,
of, om 'er althans kennis van te draagen, noodig, oor
-deln.
Zie hier de Woordenlyst. daaiviteit — Alliantie— Arondceren ----- Befchermer des Duitfchen Ryks — Bondsbreuke
Contingent --- Convenientie — Demarcationslinis
Depot
Demon/lrutie
Despotismus
Duitfche geest -- Diverfie — Evenwigt
GuaYacobyn
Kabinet Geheimen -- Lande
rantie
Mede/iend — Mediateur —
ruiling — Manifest
Obfervations Corps — Preponderantie
RedelykRyks- Opperhoofd
Revolutie
Schaheid
herklaaring
Vorflenverbond —
vergoeding
Ureede.
Door twee of drie Artykelen over te neemen, zullen
onze Leezers den geest , die in dit klein Woorden
genoegzaam, zonder eenige byvoeging of-boekjhrsct,
opheldering, leeren kennen.
„ CONVENIENTIF. (al of niet gelegen komen; dienen
„ of niet dienen; ílrooken.)
„ Dit Woord zou ik gaarne met gulden Letters in het
„ Woordenboek onzer Staatkunde ter neder féhryven. Wat
„ zou Pruisfen zyn zonder Convenientie!!! Convenientie
—
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, is de kracht, door welke de Pruisfifche Matt zich ontwikkelde. Converi^entie is de Talisman of h4t Tover„ cyfer, waar door wy op avontuur uitgingen van den
, Sileffchen Roof af tot den afzonderlyken Vrede met de
„ Ncitionaale Conventie. Laat by alle uwe onderneemin„ gen dit gulden woord uwen grondflag zyn. In dit to.
„ verwoord ligt de kracht van losmaaken en binden, en
„ Pruisfen wordt daar door de Staatkundige Kerk. Voor
„ de wereld moet gy 'er u niet zeer luid van bedienen,
„ en 't zelve zagtkens uitfpreeken ; maar uwe gefchriften
„ moeten immer overvloeijen en slimmen van de woon
„ den Eerlykheid, Trouw, Regtmaatigheid, Liefde voor
„ 's Ryks welzyn, en alle zulke ouderwstfche Vader„ landfche woorden meer ; dewyl het anders de overige
Mogenheden e ndelyk mogt convenieeren , onze Con.
venientie paalen te 1lellen."
DEMARCATI ©NS-LINIE

(Linie van rítffheiding (

)),

„ Dit Woord zult gy bezwaarlyk in eenig ander Staat.
„ kundig Woordenboek vinden. De verdiende der toe„ pasfing behoort mede nog aan ons Kabinet. Wy
„ weeten wel dat andere Mogenheden, na geëindigden
Kryg of na geflootene Ruilingsverdragen, grenslinten
om Naare nieuwe Bezittingen trokken; maar eene De;
marcations- Linie, geduurende eenen gemeenfchaply„ ken Ryksoorlog, te trekken, en dat niet om den vyand;
„ maar oni de met ons verbondene Vrienden, den toe„ voer af te fnyden , hen in hunne werkzaamheden te
„ hinderen, en hen rechtftreeks onder de grootmoedige
g , aan.
-

(*) Tars noemde men Bene Linie of Lyn, welke in x49&
door Paus ALEXANDER VI vastgetield werd, om een einde te
maaken aan de twisten s welke ontdaan %varen tuslèhen den
Koning van Portugal, JOANNES II en tusíchen FERDINAND,
Koning van Castilie. Door- een middagslyn , getrokken ten Westen van de Canarifche en 6fores Eilanden, bepaalde men, dat
alles, Wat ten Westen van die Lyn was y behooreri iatt aan ie
,Spanjaarden, en dat de Ontdekkingen, welke men ten Oosten
mogt doen , zouden toebehooren aan de Portugezen Een
andere Scheidslinie werd getrokken in 152,4 , toen de Portugeezen zich in Brafrlie gevestigd hadden. Hier kan meta over
;
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aanbieding van bemiddeling tot Vrede te dwingen ,
„ daar toe behoort een fcheppend vernuft; dewyl door
deeze aanbieding, en de tusfchenkonmst van voorafgemaakte Grensbepaaling, het voortzetten van den Oorlog onmogelyk gemaakt werdt voor de Geallieerden;
„ den vyand daarentegen den toevoer van leevcnsmid-

„ delen en een vryen handel opengezet, en daarenboven

nog een bekwaamen weg ontflooten werd, om de verbondene Mogenheden te vervolgen en afbreuk te
„ doen. --- Ik weet wel dat onze voormaalige of ge„ weezen Bondgenooten over deeze handelwyze zeer on„ gunt ig oordeelen ; doch zoo zy zich de geringe
„ moeste durven geeven over de afstamming des Woords
Demarcation na te denken , zullen zy bevinden dat
hetzelve afko.nilig is van Démnaiquer, uitveegen, uit
doen, en dat wy niets deeden dan het Beene de bete--„
„ kenis van dat Woord medebrengt, te veeeten, dat wy
den geest hunner verdere Werkzaamheid uitwisch„ ten , uitbluschten."
„RE DEL YKIIEID.

., Een oud Woord, waar door men pleeg te verftaan,
. , Trouw en Vertrouwen , Deugdlykheid , Eerlykheid ,
„ Opregtheid, Verbondspligt en zo voorts, gelyk zulks
, nog In de Woordenboeken der oude eerlyke Duit
Vorsten te zien is. By ons gebruiken wy het-;,fche
ten hoogsten als Zand, 't welk wy, als 't ons conve„ nieert, de wereld in de oogen werpen."
7Ja;KOJ/ir aan de Reprefentanten °s Lands van Utrecht,
by het, veenzen vaan hun Befluit Ier Iffcheiding van de
Eerk van den Staat , en Aanfpooring ter navolging,
door TH1O1'HILUs. Te Leyden , by D. du Mortier en
Loon, 1796. In gr. $vo. e4 bi.
Dankofer, of deeze Uitboezcming, is de geboorte
D
verfchuldigd aan liet Befluit der Reprefentanten
's Lands van Utrecht, genomen op, en overeenkomtiig met

;

liet Rapport der Commisfie ter Ontwerping van een Plan
van Gelykheid voor alle Godsdienffige Gezintheden binnen die Provincie; welk verflab hier eerst medegedeeld
wordt.

De
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De Offeraar is geheel gevoel, Cu boezemt zyne aand3 c
ningenl uit niet dat vuur, 't vvelk de aart der za:ai^e nïedebrenat.
Overeenkomfzig hier mede is ook de Aanfpooring vuur
andere Gewesten om het fpoor der Stichtenaaren te druk
Hoort hoe by deeze en inzonderheid ons Ge -ken.
overige Get, csten -westan,ljJrk:„Egy,Vode
„ en inzonderheid gy, Volk van Holland, dati liet eerst in
uwen boezem de rueptlem hoerde, Sc%eidt de Ee'-k van
„ den Staat! Bloost over uwe werkloosheid, uwe lafheid,
uw fchuidig flilzvvVgen. Bloost van fpyt, dat oenig
„ ander Gewest u in gevoel en waardcering der regie
„ Vryheidl overtreft, in het nuttigst gebruik deezer onh
„ wenteling is voorgegaan. Bloost, dat gy niet flcgts do
„ OnhePcaanbaaïfle bevoorregting zaagt voortduuren, mai r
„ zelfs verzekeren, dat gy liet zaagt, en .... zwveegt.
Bloost inzonderheid gy, die by uitzondering op den ti„ tel van Vrienden der Vryheid , van Godsdienst , ^1^1
Menschheid, aanfpraak maakt, over uwe ilaaueri e en„ vert hilligheid, over uwe onmanlyl,e verzaagdheid. Hoe
, zullen de, rampfpoedigtle gevolgen van dezelven, die by
„ hunne verwoestingen liet onherfl:elbaare zullen voegen,
uwe harten met duldlooze knaagingen foltcrcn Floe
zal de waare Godsdienst, wanneer by zyne plaats door
„ dweepery en bygeloof ziet vervangen , of zyn weldaa„ dig licht door den verpesten adem van fec^enyver en
„ fcheurziekte benevelen, kwynen , verdooven ---- hoe
zal de Vrvheid, als zy haaren fileer door losbandig„ heid ziet ontweldigen, en haaren hoed door vervolg, zugt vertrappen, u toeroepen ----- Bene kreet, waar
„ van de nagalm tot in de eeuwigheid in uw hart zal
klinken ZIE DAAR UW WERK
„

! "

herzarnelsng van Stukken in de zaak van Mr. L. P. VAN
D r SPIEGEL , getveezen Raadpenfionaris van holland.
Te 14mnncrdain, by J. van Gulik , I79G. In gr. dvo,

139 bl.

It bundeltje StaatstIukken , 't geen, in een klein en
D
overzienbaar tafereel , den Landgenoot voorlicht, 't
geen hier en daar, en meest buiten het bereik van 't ge

gezicht, verspreid was, moet hun welkom iveez.o ;-won
daar het hun in Raat fielt , om ra te gaan, welk een loop de
beCe a

2.
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leliandeling dier zo veel gerugtsmaakende zaake genomen
1,c .ft, welke zich voor als nog verlooren heeft in eerre
,olitique Custodie.
Zonder eenig in.mengzel of toevoeging worden ons de
Scaatsfrukken, daar toe betrekkelyk, in tydorde, opgegeeven. Als, in de eerfle plaats, het Rapport in de zaak
van den geweezen Raadpenfionaris VAN DE SPIEGEL. Waar
in de Burgers B. F. VAN LIEBEHERR, VAN SONSBEEK en
j. VERVER, verlag doen van de volvoering des hun opgelegden lasts. Tot de vertraaging van welks volvoering niet weinig toebragt , gelyk zy zich uitdrukken,
„ het eindloos zoeken na de noodige Staatspapieren, wel
zaak inlichten en hun arbeid bekorten moesten:-„ked
„ reden waarom ook, onder anderen, het Rapport zelve
niet dan ten deele kan voldoen; alzo aan de Commisfie
de toegang tot dezelve geilooten was, en zy, naa veel„ vuldige nafpooringen vrugtloos gedaan te hebben, zich
met gebrekkige Staatsftukken heeft moeten behelpen.
Immers de toegang tot het Geheim Befoigns, het welk
„ dees tyd geexteerd heeft en nog exteert (*) , en
„ uit welks Notulen en Decreeten alleen het beloop der
„ minifterieele verrigtingen van VAN DE SPIEGEL moest
„ worden naagegaan (ten minften zo die Notulen en De„ ereeten aldaar voorhanden , en niet reeds zoek gemaakt,
waren,) bleef voor de Commisfie gellooten , en bor„ neerde haare werkzaamheid tot het doorbladeren van
„ losfe en weinig zamenhangende Stukken , die tot de
„ zaak in onderzoek weinig of niets afdeeden. Ook
„ ontbraken 'er nog ter Secretarye van Holland verfcheide Vecreete Refoltitien van H. H. Mogenden, welke al,, daar anders altyd compleet bezorgd wierden; maar die
„ federt een geruimen tyd vóór deeze Omwenteling ag,, ter gebleeven waren, en waarfchynlyk nog in fcriptis
•, by H. H. M. berustende zyn." Klagten , herhaalde klagten, waar over wy niet hebben kunnen naalaaten ons hoogst te verwonderen.
Eer de Leden deezer Commisfie overgaan tot onderzoek
van het gehouden gedrag van VAN DE SPIEGEL, geduurende den loop zyns Raadpenfionarisfchaps , doen zy
een voorloopig verhaal van. 't geen 'er kort naa de
iongfle Omwenteling, omtrent zyne Demisfie, Arreflatie,
(*) Dit Rapport is gedagtekend 14 OAR. 1795.

at
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tie, zo van zyn perfoon als papieren, Verhoor, en andere

hier toe betrekkelykc omftandigheden, heeft plaats gehad.
Dit is kort.
Breedfpraakiger is de voordragt van de behandeling der
zaake van den Commis BERNARDUS PIETER VAN LELYVELD, waar van, gelyk de Rapporteurs te regt aanmeren, „ de minfte omítandigheid op zichzel.ven belangryk
,, is, en over het geval, 't welk hun te behandelen ftaat,
„ beurtlings licht en duisternis verfpreidt."
Het verhaalde onderzoek ten opzigte dier beide Perfoonen geeft hun grands genoeg om rondlyk te verklaaren, „ dat 'er wel degelyk materie is om een geftrenaer na„ vorfching en onderzoek omtrent het minifterieel gedrag
;, van den gemelden VAN DE SPIEGEL daar te dellen." ----Twee drangredenen perslel hun deeze verklaaring af.
„ De eerfte het gehouden gedrag van den Commis vo
„ LELYVELD in het questicus geval van den onicyferden
„ Brief; en de andere de zeer gehazardeerde betuiging
„ van VAN DE SPIEGEL, dat by Beene Piz ieren 'onder zich
„ hadt, waar op van wegen den Lande eenige aanfpraa7c
kon gemaakt tinorden." Dit wordt breeder ontwikkeld op
eene wyze die de Rapporteurs doet vraagen of VAN DE
SPIEGEL „ met het gegeeven algemeens Antwoord vol„ ftaan kan op de aan hem gedaane byzondere Vraag:
„ of by niet de noodige aanwyzirig kon doen, vaar die
„ Papieren te vinden -waren ?" Ten opzigte van welke zy
aanmerken, dat by tyds genoeg in overvloed gehad hadt
om alles in verzekerdheid te fl;ellen.
Hier aan hegten de Rapporteurs een Schets van den
tyd der Miniiterieele Bediening deezes Mans, om te zien
in hoe verre 'er nadere gronden zich opdeeden om eene
gestrenger naavorfching en onderzoek omtrent zyn gedrag
daar te Hellen. Dit gedeelte is zeer belangryk en toe•
lichtende voor de Vaderlandfche Gefchiedenis van dat
Tydperk. „ Het zou zich (dus la aten zy zich, onder
„ andere, hooren, naà het ophaalen van veele bedryven
„ deezes fchranderen doch bedrieglyken Staatsmens,) har„ den wy de noodige inzage, in 's Lands papieren, niet
moeilyk vallen, aan te tonnen, dat wy de zo fchreeu„ wende uitputting van .Hollands Financieweezen alleen.
lyk te danken hadden aan liet misbruik, dat VAN Dr
SPIEGEL van do onbepaalde veyc dispel/tie vezw 'sLrznr's
„ penningen tot Je fecreete ïtakeii euzaakt heeft. Scion
wy evenwel gelyktydig ver..ckerd zyn, dat wy geen

--

„
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fpoor hier van zouden vinden in de Refolutien en
Decrecten van. Hollfznd, al lagen dezelve allen open
;, voor ons. Immers heeft dit geen bewys van nooden,
dat de vorm .van finantieele direéie, en het prae yk
„ in doezen gebrtiiklyk, geduurende. het voorig Beftuur,
, van dien aart gweest yti, dat de fl:aat van ontvangst
„ en u tgaaf , raiet mank kon gaan, en dat, ter fuppletie
„ van elk, defl it, 'en tot goedmaaking der buitengèwoone
„ fchreeuwende uitgaven , die 'er plaats hebben, gehad,
men gereedlyk de toevlugt, heeft weeten - te. neemen
„ tot de Generaliteits Ordonnantien, welke ten behoeve
„ der Admiraliteiten , Oost- en Westindifche Colonien,
als anderzins , ruimfchoots geflaagen en uitgegeeven
„ zyn geworden, zonder dat de yverigfl:e navorfellingen
„ in ,de gewoone adminiftratie der provinciaalse Financien
„ immer in f}aat zullen zyn, het tiyaare etnploi daar van
te kwincn ontdekken."
Met een wenk (laan zy het oog op 's Mans verdagt
gedrag in Zeeland, en betuigen 'vervolgens , redenen te
hebben, oïri rondelyk te verklaaren , „ dat net gedrag
van VAN DE SPIEGEL, gcdutlren0e, den ganfchen loop
van zyn Ministerie, als Aaadpenfionàris van . Iollanl
gehouden -- zo in het niet' .alzins obferveeren van
in de zaak der Brabintfc/e Rezyiie Inf}xu &ie,
„ volutie, -- in het inwikkelen van deczen Staat in
den Franfchen Oorlog
in cle daaiomtrent geën
tanieerde Negotiatièn met Engeland en Pri sfen
„ in het doordringen van ede enorme Geidnegotiatien, die
„ fuccesfiyelyk hebben plaats gehad, en, in cle ongeme,, fureerde verfpillingeii van 's Lands penningen , als in
„ het moedwillig verwaaarloozen van 's Lands belángen,
„ ten hoog/len ruspes zo niet. direéflyk STRAFBAAR VovR-

y,

XOMT,"

k\'aar op zy voorts de openlyke verklaariiig gronden,
dan
„ iurpe
yn nzinijierieel è ra ga misdaadij
esa
Hy in alien deelti aan de Brtaa 177-he Natic tin 'i alge=
meen, en aan het Volk vort Hjf")Im,?and in 't byzonder,
, PAT DE PERSOON VAN VAN pE SPIEGEL meer

,,

REKENING EN VERANTWOOPIHNG SCHULDIG IS, vn

al 't leen hel, edruirende-z i Ministerie, of zelve ver„ richt heelt, of in z' me quualiteit, heeft doen of lasten
verrichten , en clat, overzuik . enc j7 ; n. -e
i mayor.
jc// ' en RECEM` KLYK ONDI RZOEIL V;in 2t'I1 minitfeg
,., tics gedrag cone zo prest ate zaak begint te worden,
„dat
,
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,, dat dit handleidend Rapport, met alle de daar to re„ lative Rukken, ten fpoedigften mag gefteld worden i:
„ handen van eens, in dit zoo extraordinair, als hoofst„ belangryk, geval, door deeze Vergadering fpeciaal te
benoemen Fiscus, gelast om eene FORMEELE ACTE van
„ befchuldiging tegen denzelven VAN DE SPIEGEL op te
maaken, EISCH TE DOEN, en het recht van het Bataaf,, fche Polk, by het Hof van Holland, tegen hem waar te nec„ men; terwyl inmiddels gemelde VAN DE SPIEGEL, Uit
het Fluis in 't Bosch, na de Gevangen Poort getranspor„ teerd, en in zekerder bewaaring moet worden geffeld."
Ten dien eigenfien dage werd, in gevolge van een Befluit der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van
Holland, VAN DE SPIEGEL, uit het Huis in 't Bosch, na
de Voorpoorte van den Hove overgebragt, en, op den 27'
O&ober 1795, de Burger JAN VALCKENAAR, Hoogleeraar
in de Regten aan 's Lands Univerfiteit te Leyden, tot
Fiscaal in deeze zaak aangefteld. De Brief van deezen
Fiscaal, welke hier geheel gevonden wordt , eindigt,
„ dat het hem onder eerbiedige corre &ie voorkwam, dat
„ het verblyf van, den Perfoon van VAN DE SPIEGEL ,
op de Voorpoorte , buiten decreet van den Rechter,
„ niet langer zou behooren te worden geprolongeerd; te
„ minder, daar de redenen van prudentie, die de Burges
„ Reprefentanten op den 14 Off. laastl. daar toe hadden
gepermoveerd-, thans minder dringende fcheenen gewor„ den te zyn, onverminderd nogthans zodanig eene Poli„ tique Custodie, als zylieden, zo volgens de regelen van
goede Politie , als tot confervatie van den Perfoon van
Mr. L. P. VAN DE SPIEGEL zelve, in gevolge hunner
„ bekende a'quiteit, in aanmerking van deszelfs lichaamsongemakken, noodig zouden oordeelen." Deeze Brief
was den 3o Dec. 1795 gedagtekend.
Het Befluit, van den 5 Jan. 1796, was, „ dat VAN Dr
SPIEGEL provifioneel in eene Politique Custodie zou
blyven." De Committes van dl geween Welzyn en
van Ilgemeene Waakzaamheid, werden gevolmagtigd om
daar toe der Vergaderinge , zo fpoedig mogelyk, eene gefchikte plaats voor te draagen,.en werd aan deeze Com.mittes het Request ter hand geteld, door VAN DE SPIE
ingeleverd, en in deliberatie gehouden; by 't zelve-GEL
verzogt hy, onder aangebodene voorwaarden , ontflagen te
worden; om daar op zo veel reguard te flaan als de pligten van den mensch, en de betrekkingen tot het weiz.v:4
vast
Cc4
-
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van het Vaderland, vorderden, en eenigzins konden ge
doogen.

Deeze beide Committes verfchilden dermaate in be
gripper, dat zy geen gecombineerd Rapport konden uit.
brengen. Dat van het Committe van Algemeen Weizyn,
tot de zagttte zyde overhellende, prees het Huis in 't Bosch
aan; blykens het hier geplaatst verflag.
Flier tegen overgeteld is de Raadflag van het Committe van Ilgeweene Lhaakzaamheid. Met byzonder ge•
roegen zal elk rechtfchaapen IVlinnaar der Vryheid dit
iluk leezen. Zie hier den Aanhef: „ Medeburgers.
Het zal zekerlyk de opmerking van het tegenwoordige
gefacht , en de verwondering der Nakomelingfchap, be„ zig houden, dat wy zo lang en veelvuldig hebben ge.
„ raadpleegd, over een Man, van wien het weldenkend
gedeelte van het Volk , dat wy vertegenwoordigen, en
„ ivy allen liet eens zyn, dat by voor Nederland, en
„ byzonder voor deeze Provincie , een geestel geweest is,
zodanig als de gefchiedenisfen deezer itreeken fchaars
„ een voorbeeld kunnen opleveren want het problê.
„ ma, of L. P. VAN DE SPIEGEL , voorheen Raadpenfionaris
„ by het heilloost bewind , , dat hier immer beftondt ,
,; fchuldig is of niet, is het alleen voor de furmvolle 3u,, dicieele Rechtbank ; ir; onzer aller harten is het reeds
„ voorlang opgelost deeze langwyligheid, die onze
, Vyanden grectig voor een bewys onzer zwakheid zul, len verklaaren, en waar in onze Vrienden meenen de
ontoereikendheid te ontdekken onzer Wetten voor on,, zen toehand, is ondertusfchen in deezen zeer verfchil.„ lend van die gewoone, die geheel Europa, 't zy te
„ rechte of te onrechte, ons ten laste legt; zy is hier her
gevolg niet van ons Nationaal Character ; maar van
„ eerie Deugd, waar op wy ons verheffen mogen,"
Aangetoond hebbende , dat Eerbied voor de Wetten
onzer Voorvaderen, die de Burgerlyke Vryheid het kra;
tigst beschermen, hun In deezen met omzigtige fchre
den hadt doen voortgaan, vervolgen zy : „ Maar, Bur^, gers Reprefentanten ! als wy hierin onze eer en onzen
„ roem verzekerd hebben , dan behooren wy die ook be$endi te rhaaken , door zorg te draagen, dat de ongefclionde hulde, die wy fteeds aan het Palladium der
Burgerlyke Vryheid toebrengen, niet ontaarte in die
s; laffe en flaaffche aankleeving, die ons beletten zou,
naar maate der voorkomende gevallen, ook met behoo,, Vic ^
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relyke uitzondering te handelen. Langwyligheid,
„ zonder zulk eene edele beweegreden als wy hadden,
„ zou ons vernederen ; maar deeze zwakhartigheid zou
„ ons veragtlyk maaken — dan zou onze eerbied flraf„ baar, en voor de Vryheid haatlyk worden aan
, alles is eene zekere maate gefleld ; ook zelfs de deugd
, wordt door nverdryving fchuld ; en, voegde geene
Wraakzugt aan de Vertegenwoordigers eener Natie ,
„ zeker ook geene zwakheid - moet hen ontëeren. Onze
„ pligt ligt tusfchen die beiden in, deeze is de Recht„ vaardigheid; door haar alleen kunt gy, met de boozen
„ te doen beeven, en de goeden gerust te Hellen, geraa.
„ ken tot uw verheven doel, naamentlyk het Geluk des
„ Volks."
In 't breede houden zy daar op de redenen voor, die
=buns oordeels de keuze van het Huis in 't Bosch afraa•
den, en die pleiten voor eene andere plaats, onverfchillig welke; het Kasteel van JJVoerden egter als gefchikt
aanpryzende. In de behandeling deezes onderwerps ftraalt
Vryheidsmin en een Geest van Gelykheid door, die alles
niet genoegen doet leezen van alle welgezinden.
Het Befluit was, dat, om de nabyheid van de Refidentie en daar uit mogelyke gevolgen, de voorslag van het
Huis in 't Bosch, ter Bewaarplaatze , verworpen wierd,
en heide de Committes last kreegen na Bene andere gefchik.
te plaats om te zien. Deeze vondt men eerlang op het
Kasteel te Woerden, waar, terwyl wy dit fchryven, de
geweezen Penfionaris nog in Politique Custodie zit.
Wyders is hier ingevoegd een Brief van Jox. VALCKENAA$, betrekkelyk zyn Advys in deeze zaake uitgebragt, als mede de Concept-Misfive aan de Provifioneele
Reprefentanten van Zeeland.
Breeder, dan wy van Staatsílukken gewoon zyn, heb
't Belang der zaake vor--benwyopdzfïlga.
derde zulks. Wy durven ook verzekeren , dat voelen ,
anders afkeerig van Staatsftukken te leezen, dit, althans op
de meeste plaatzen, niet geeuwende uit de hand zullen
leggen.
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TH. WAT KIN

Reizen door Zliitferlana', Malien, Sicilian en de Griele
Eilanden, naar Iionfantinopolen, en van daar e
rug door. een gedeelte van Griekenland, over Ragvla
en dc Dal;,aatifehe Eilanden, in de jaarcn 178 ,
1788, 1789. Door THOMAS wA•rKrNS, A. M. Uit /t
Enaclsch vertaald. Tweede Deel. Th Haarlem , by
F. Bohn, In gr. 8vo. 140 bl.
-

•

-

^yj y hebben niet naagelaaten, om, zo ras het Eerfle
W Deel deezer Reizen , in onze taal overgezet, het
licht zag , en aan het Werk er aan de Vertaaiinl; den
welverdienden lof te geeven (k).. Geene reden altoos
om aan beide iets te onttrekken doet zich op by de doorleezing van dit Tweede Deel. Waarin ons voorkomt
de Befchryving der Stad Geneve.
De Reis tot en
de beklin1ming van den Berg Cenis.
Een verflag
Een Algemeen Berigt van Savoyen en
van Turin.
Voorts vinden wy de Appenynen, Gen;na,
Piedmont.
Pavia , Milaan , Piacenfa , Parma , Modena , Bologna, Flerencen, befchreeven, en een kort berigt van Tuscanen,. van Pifa en Livorno, doormengd met zulke Reisontmoetingen als een breeder voorgeplaatfle Inhoud opgeeft.
Te Grenoble, uit Zwitzerland, wedergekeerd, tekent de
Reiziger WATKINS eene ontmoeting aan , die onze opmerking trekt. In den Schouwburg dier Stad kwam by
den Heer WATKINS een Officier onder het Regiment
van Saintonge, met wien zy hunne kennis vernieuwden,
daar by hun Reisgenoot geweest was van Challons na
Lyosts. Deeze bragt hun by verfcheide van zyn Corps,
die allen een weinig Engelsch fprakén ; hebbende een
geruimen tyd, geduurende den Oorlog, in A neril..Y, ge •
dieted. „ Ik kan u niet zeggen," luidt de taal des Reisbefchryvers , „ hoe zeer ik ftond op te kyken , toen
„ ik Jeeze Heerei, nevens die van nog een ander Regi,, ment, zoo hevig hoorde uitvaaren tegen de maatreglen van 't betlier, en zoo flerk pleiten voor de Ver•
„ gadering der Algemeene Staaten, die, gelyk zy zei„ den, alleen het ragt hadden om de imposten en belastingen
„

(*) Zie de Bloem. vader. Letteroryx voor I79. bl. 5o3.
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gen in liet Koningryk te bepaalen. — Nu Behoef ik
„ my niet langer te verwonderen over bet zeggen van
„ een zeker Heer, dien ik, voor eenige dagen, te Nimes
„ aantrof. Ei lieve zie eens myn Brief na, dien ik u
„ uit deeze plaats fchreef (F). 't Geen ik toen hoorde
;, beweeren hield ik voor niets meer , dan voor iets 't
„ geen by liefst zoo wenschte. Thans echfer befpeurde
„ ik, dat zyn gevoelen op erne naauwkeurige kundfchap
gegrond ware nopens de algemeene. denkwyze zyner
Landgenooten. De Franfchcn srillèn vry zo'n, en het is
„ het voorbeeld van Bri„tannien, dat hen zoo flout ge„ maakt heeft. De gisting is geweldig; het geroep al„ gemeen, en de klagten nadrukkelyk, flout en befis„ fend. .Ik durf het wel waagen om flellig te beweeren, dat LODEWYK DE KVI alles zal snoeten toegee.
„ ven, 't gen men dien fig zal oordoelen te vraagen :
„ immers hoe kan eene Regeerins , welke alleen door
Militaire Magt tot hier toe is f{ aande gebleeven, wanneer de Soldaat zich niet den Burger vereenigt, om
„ zekere voorrechten in te roepen, daar aan weigeren
„ gehoor te verleenen? De Koning moet wel eene Ver„ gadering der Staaten beleggen, en zyne Magt zal voor
de haare snoeten zwigtcn. Dit alles is een gevolg van
„ hunne Onderfieuning der Amerikaanen: want niet alleen hebben de O.ffieieren, die men gezonden hadde,
„ om hen by te ftaan, de vlam der Vryheid opgevat,
en zich zelven natuurlyker wyze gevraagd, waarom zy
„ haar derfden? maar de Natie is daar door zoo diep. in
„ fchulden verzonken, dat de Koning tot het wanhoopig
hulpmiddel de toevluat moest neemen, om Gene Na
„ tionaale Vergadering lyeen te roepen , welke ik tnv
„ verzekerd houde, dat zyn gezag in een fchaduw zal
„ doen veranderen. Wanneer een Volk op die 'wyze by^
een is, om naar de misbruiken der Regeerneg onder„ zoek te doen, dan is het gevolg, maak 'er iaat op,
„ 1 ryheid. Maar laat ons wagten , en zien wat 'er ge„ beurt."
In deezer voege fchreef WATKINs den 14 Sept. 1787.
De Vertaaler mogt 'er, in 't Jaar 1794, in eene Aantekening, byvoegen. „ De Uitkomst heeft niet alleen
, dee-

(a) Deeze is een van die Brieven welke niet door den druk

gemeen gemaakt zyn.
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., deeze Voorfpellingen van den Schryver ten vollen be„ waarheid; maar zelfs gebeurtenisfeu aan het licht ge„ bragt, die, ongetwyfeld, verre boven zync gisfing zyn
„ geioopen. " En hoe veel verder nog, mogen wy,
dit in Hooimaand des Jaars 1796 fchryvende, 'er by
hellen, als wy ons de groote en veelvuldige zaaken, in
gevolge der Tranfche Omwentelinge voorgevallen, ons
voor den geest roepen; en agt geeven op die nog daad
bewerking zyn. Een der eerie aanleidende oor-lykin
heeft WATKINi recht te nederge--zaken,glovwy
feld. Doch hier over kunnen wy niet uitweiden.
De Oudheid- en Gefehiedkundige WATKINs kor. niet afTyn, om te beproeven, of by den Weg van HANNIBAL,
over de inpen, niet niet eenige meerdere zekerheid kon
bepaalen, dan tot nog gedaan was. 1)e waarneemingen ,
ter plaatze gedaan door het oog eens Mans als deeze
Reiziger , verdienen onze aandagt; waarom wy dit gedeelte affchryven.
„ Het Verhaal van deezen vermaarden togt in de Ge„ fchiedboeken houdt in , dat by van Karthagena in
„ S,panjen, aan 't hoofd van ioo,000 Man en 40 Oly„ phanten , zich op weg begaf, over de oostpunt van het
„ Pyreneesch gebergte heen, en dat gedeelte van Gallier
„ doortrok, 't welk zich van dat gebergte naar de oe=
„ vers van de Rhone uitftrekt; digt by Pont St. Efpi It
zyn Leger , over die rivier deedt voeren, en aldaar de
„ Gaulen , die hem het landen tragtten te beletten, op de
„ vlugt joeg. Hier verneemende dat de Conful rUB I„ CUs CORNELIUS SCIPIO te Marfeilles was , vreesde
hy, dat deeze hem op zynen marsch zou onderfchep„ pen, en door een veldflag het getal. zyner Manfchap
,, verzwakken. Hy voerde dus zyn leger langs de Rhone
noordwaards op , tot dat by aan de plaats kwam, al„ waar de 1/ere haar met deeze Rivier vereenigt; van
„ bier trok hy ter zyde door het land der 4llobrogen, of
„ het hedendaagsch Dauphine, en kwam aan den voet
der A'tpen. Derzelver diepe valleijen ingetreeden zyn„ de, hadde hy niet alleen te worftelen met de moei„ lykheden van den weg, maar ook met dc aanvallen
„ van het fiere en woeste Volk, 't welk deeze tot dien
tyd onbetreeden gewester, (want aan den fabelachti„ gen togt van HERCULES zullen tn:g flegts weinigen ge
, loof flaan) bewoonde. Hy overkwam echter alle
,, dee-
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„ deeze zwaarigheden, en bereikte, in negen dagen tyds,
„ den top van het gebergte.
„ Dan thans deeden zich nog grooter belemmeringen
„ voor het afdaalen by hem op: Ichoon zyn vernuft en
„ geduld ook over deezen zegenvierde , zo dat hy zyn
„ Leger, alhoewel tot een vvfde deel van deszelfs aan„ tal by den aftogt gefmolteïl , in Piedmont of dat ge„ deelre van Italiera bragt, 't welk door de Po befpoeld
wordt, en den veldtogt opende niet het beleg voor
„ Turin te (laan. Deeze zyn do voornaanm(le omflandig„ heden, welken POLYBIUS , de vriend en metgezel van
scipio dra Afrikaan, den jongeren, deswegens ver
haalt. Fly hadde niet de Officiers verkeerd , die te--„
„ gen HANNIBAL gediend hadden , en in eigen persbon
„ zich op weg begeeven om diens Marsch na te ipoo„ ren.
„ Ik wil egter, met LIVIUs , liever onderftellen , dat
zyne Overtogt meer Zuidwaards geweest is -- naam
Briancon tot Fenefirelles , alwaar by in Italierz-.,lykb
afdaalde. De redenen, welke ik hebbe voor dit myn
„ gevoelen, zyn deezen : vooreerst , om dat , byaldien
„ de opmerkelyke byzonderheid, by LIVIUS vermeld (*),
geloof verdiene, dat hy den verflaauwden moed zyner
„ manfchappen wist te verleevendigen , door hun, van
de Alpen, de vrugtbaare vlakte van Italic te toonen,
'er flegts ééne plek op deeze gebergten gevonden
wordt, van welke Piedmont enz. door een geheel Le„ ger kan befchouwd worden: te weeten die, welke dipt
by den top van Fene irelles ligt; als mede, by aldien
„ hy over de Durance getrokken is, gelyk het algemeen
gevoelen medebrengt , hy, in dat geval, by het uit„ komen uit den mond van de Ifere deezen weg moet
„ hebben ingeflaagen: immers , ware hy over Grcnolle
„ en den berg Cents gegaan, dan moest by den mond
„ dier Riviere op eenen aanmerkelyken afftand , ter
„ rechter zyde, hebben laaten liggen, gelyk gy zien zult
„ by de befchouwing van eene Kaart deezes Lands.
„ Wat het Vertelzel betreft aangaande zyn klooven eener fleile rots door middel van vuur en azyn , dit
„ verdient zeker geene de minfte oplettenheid, als niet
vermeld ftaande by POLY$WY., en waarlyk niet ver,, die„

*) Liv. Lib. si. Cap. 35.
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dienende eenti plaats te bekleeden in de Decaden ('k)
„ van LIVIUS. -- 'Er is 'er, die onderftellcn dat by
„ by den' grooten St. Bernard of/es Pennine (t), dus
„ geheeten naar de Carthagincnjcrs of Pceni , over; e„ trokken zou zyn ; maar dit gevoelen wordt door den
„ laatstgemelden Gefchiedfchryver volkomen wederlegd.
,, Ook zóu die overtoot, niet alleen toen, maar ook nog
,, heden, vollirekt oncdoenlyk zyn voor zulke omtagtige
„ Dieren als de Olyphanten zyn: gelyk by wyders in
dat geval, in plaats van over Turin na Rome te gaan,
„ deeze eerfle Stad , ter rechter hand , op oenigen af.
hand zou hebben moeten laaten leggen. Dit gevoelen
„ is derhalven allerblykbaarst verkeerd
Van het Tuighuis te Gerua spreekende, vermeldt WAT KINS : „ Eén ding had ik byna vergeeten te melden, te
weeten een Romeinfche Voortleven of Koperen Ros„ truw , over de deur van het Tuighuis hangende, mo„ gelyk tivel de eenia fle die nog voor/landen is (§) , en
om die reden erne groote zeldzaamheid. Men heeft
„ het
(*) Livws heeft zyne Hifi. in tien Stukken verdeeld.
(t Pennirzus is een woord van Celiyfche Afkomst; bete.
kende hoog, verheeven. Pen betekent, in de Wallilche taal,
een Hoofd.
(1) Men vergelyke, met deeze waarneeming van den Reizi.
ger WATBINS, wat de Burger STUART in het VI D. zyner Ro,;.einfche Gefchiedeuisfe, in eene Aantekening, bl. 189, wegens
deezen Overtocht, gezegd heeft. Deeze vindt het gebruik
van Puur en ,zyn, om de fleenen te doen fpringen, zo ver
niet als onze wATKINr; maar verdeedigt zulks, zie bi.-werplyk
2o6. Men raadpleege ook de Kaart, agter het gemelde Deel
gevoegd, den Tocht Van HANNIBAL afbaakenende. cant. van
den Redatteur.
§ ; Men heeft te Rome de ('alumna Roflrata, rondsom met
Vourtlevens van Schepen vercierd, die, ten tyde van PLINIUS,
in dc Eerste Eeuw naa J. Ch. nog op de Markt te Rome
Rondt, en, in 't Jaar I56o van onze tydrekening toevallig we.
dergevonden , door de bezorging van den Cardinaal ALEXINDEtc DE FAttNESE in het Capitool te Rome geplaatst is. Aan
dit uitmuntend Gedenkfluk der Oudheid zyn nog zes Voor(levens te zien, die ter opheldering van den alouden Scheeps•
bouw trekken : én waarfchynlyk deezen Genuee/e,ien R zrur;:
overleeven zullen. De Burger STUART heeft des een Beri; r
en ons het Oplchritt te leezen, gegeeven in zyne Romein/ i íe
Cefchiedenis(en, V D. bi. 4.ou enz. Aánt. van den Redsséu;'
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„ het gevonden in het uitdiepen van de Haven, waar ira
„ het waarfchynlyk langen tyd gelegen hadde, en het is
„ tegenwoordig byna door ouderdom verteerd ; het ge,, lykt naar den kop van een Wild zwyn, of zulk een
;, flag van een Dier."
Nog iets van eengin anderen nart, ten slotte dcezcr
Aankondiging. Iiaby den Tooren te Pifa, die iBo voeten hoog is en veertien voeten over zyn bafis hangt ,
dewy! het fundament aan dien kant door de zwaarte gezakt is , ligt, volgens onzes Reizigers verhaal , „ een
lang, ruim, Kerkhof, met een Gaanery omringd , it
„ campo fanto (liet Heilig Land) geheeten , dat door
de vroome lieden van de plaats met een eerbied be„ ichouwd wordt, welke zeer naby aan Godsdicnttig
Eerbewys grenst." --- De -rond van deeze eerbieuenis is deeze. „ Geduurende de kruistogten , voorza„ gen die van Pifz de oorlogvoerende Mogenheden van
Schepen, om hun Krygsvolh en Oorlogsbehoeften naar
„ Palcsti,;a over te voeren. Deeze Schepen bragten te
„'rug, •— 't geen in dien tyd als een onwaardeerbaare íchat
zwaare laadingen van Aarde,
13efchouwd werd,
„ van ligt by het heilig graf, te erufalem, gedolven,
en op I -ameelen na het Zeeprand gedraagen. Deeze
„ gewyde laading, veilig te Pifa aan land gebragt zyn„ e, wierd terilond , door allerlei Handen van men„ schen, naar de Kloosters gekruid, en vervolgens aan
„ gelegd tot een Kerkhof, voor zulke Burgers , die een
zekere bepaalde fom gelds, welke ik hoor dat niet ge„ ring is , voor hunne begraalènis betaalgin willen. Ik
hadde de tloutheid om den Koster te vraaggin , wat
„ voordeel het den Lyken aanbragt, dat zy onder dceze
„ kluiten geflopt vierden? In plaats van my te antwoor
den, keel, by my tyf in 't aangezicht; en, daarop
, zich naar onzen Lids keerende , zesde by : ne;
„ C/iristiani Jdi Signori? (Zyn deeze Heeren geen Chris„ tenen 2) Alm, aard, fon l agleli. (Neen, neen, zy zyn
„ Enbcïfchcull) antwoordde de andere, en ging heen."
Wy zien dat wy met de Aankundiging deezer onder
Reizen eenigzins ten agteren zyn ; wy zullen-houdcne
die agterlykheid tragten in te naalen, door van de twee
nog voorhanden zonde Deden vry fpoedig verlag te
doen.
-
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) eize rondom de Lhaereld, door JAMES COOK, vertaald
door J. D. PASTEUR. Lerfle Deel. Met Kaarten cit
Plaawn. Te Leyden by Honkoop , te dm„lerdai?i
Altart, en 's Haage van Cleef, 179s. In gr. 8vo.

onder ons te zetten ter afweeringe van de meer dan
Z
zydelingfche fmaad, welke de Vertaaler van deeze
Reize, in zyn Voorberigt, ook op ons werpe, daar een

onzer Medeichryveren onzes Mengelwerks, by het uit
Engelfchen Werks, zich terftond bevlytigd-komends
heeft, om het weezenlyke, en voor alle Leezeren belang
meer uitvoerig te vertaalen ; Zonder ons-rykfte,mino
te verdeedigen tegen den aàngèwreeven blaam, van mede
te behooren tot Verbroddelaars deezes Werks, dewyl en
ons oogmerk en ons plan ons verdeedigt tegen alle zodanige
opfpraak, doet het ons vreemd, dat de Vertaaler, om
eene Onderneeming, die zeker alles, wat 'er van deeze
beroemde Reizen in onze taal voorhanden is , wyd en
verre overtreft, aan te pryzen, zich bedient van het niet
pryslyk middel, de veragting van anderen, die met de
nuttigfte inzigten werkzaam waren om kundigheden voort
te planten, en de leeslust te toeven op de weetenswaardigfte byzonderheden , en aan dezelve de nieuwste ontdekkingen mede te deelen.
Ook aan het Léeven van deezen Wereldomreiziger, in
dit Deel vooraak te vinden, hebben wy, , met zeer veele
ophelderende omftandigheden vermeerderd, in ons Mengelwerk plaats gegeeven. Het een en ander onttlaat ons
om uit het Werk voorhanden iets te trekken, en onzen
Leezeren voor te houden.
Van de Uitvoering alleen nog een kort woord. De
Vertaaler, die zich door veele Vertaalingen by zyne
Landgenooten verdienstlyk gemaakt heeft, dien wy te
meermaalen deswegen preezen, en ook ten deezen opzigte
onzen lof niet weigeren, verklaart, in zyn Voorberigt,
naa de gemelde laagzetting van anderen, die de hand
hier te Lande aan dit Werk íloegen, „ de Vertaaling van
„ dit Werk (naa veel uitftels) niet geheel uit het oog
„ verlooren, maar heeds in de hoop geleefd te hebben,
, om zynen Landgenooten de Reizen van cook in hunne
„ taal aan te bieden , in een gewaad het oorfpronglyka
„ waar-

315

RETZF.

waardig ; dat eindelyk Benige Boekhandelaars zich
„ daar toe niet ongenegen toonden ; doch dat de kostbaarheid tiener Uitvoeringe, aan het oorfpronglyke ge„ lyk, altoos eene groote zwaarigheid bleef."
Naamlyk de oorfpronglyke Engelfche Uitgave is in
groot Quarto, zeer fchoon, gedrukt, gelyk de vertaalde
eizen van ANSON, by fliuON uitge eeven. Een Forniaat, voor een Werk als dit , met uitslaande Plaaten ,
Kaarten en Tafels , veel gefchikter dan het grout Octavo Formaat , waar toe zy eindelyk beflooten. Ook
dit Formaat zoekt de Voorberigt-Schryver boven het andere te dellen, „ als het voordeel hebbende van, íchuon
„ even volledig, minder kostbaar te zyn, en dat thans
„ veelal, om de gemaklykheid van het leezen , verkoo„ zen wordt." Hy voegt 'er by: „ zo dat de tegenwoordige Uitgave, in vergelyking van de Engelf he, Franfche en 1loogduitfche op een zeer maatigeii prys zal
te ílaan komen ; terwyl men egter niets fpaaren zal
om dezelve in volledigheid, uaauwkeurigheid en fraai„ heid, tot een grooten graad van volkomenheid te brengen." Hy vleit zich, niet te veel te zeggen, als
by den Leezer belooft, en dit eerule Deel als een bewys daar toe gerustiyk aanbiedt, „ dat deeze Nederduit„ fche Druk van de Reizen van coos vollediger en
fraaijer dan de floogduitfclie, en naauwkeuriger dan de
„ Franfche, zal weezen." -- Dan de Franfche, welke hy,
in Bene Aantekening, van onnaauwkeurigheid befchuldigt.
Van Gezigten,IIaarten en Plaaten, fpreekende, fchroomt
de Vertaaler niet te zeggen, „ dat deeze Uitgave in
fraaiheid van uitvoering, fchoon de Plaaten op eene
„ wat kleinder fchaal gebragt zyn, zelfs de Engelfche te
„ boven gaat." Schoon wy wel willen bekennen dat
deeze Nca:narkzels lof verdienen, nioet men de oor
fpronglyke Engelfche niet gezien hebben , om •er dien
aangemaatigden voorrang aan te vergunnen. Wy hebben
gelegenheid gehad om ze te vergelyken.
Dan alles wat hier voorkomt moet voor 't beste gaan;
zo ook „ is het Portrait van den doorlugtigen Engelfclen
„ Reiziger naar de beste Engelfche Plaat, die 'er van
„ hem is, gevolgd, en kundig uitgevoerd." Wy hebben
dit Afbeeldzel vergeleeken by 't geen geplaatst is voor
de Engelfche Voyage towards the ,South Pole and
Round the World, in the Sears 1 772-1 775 by J. coon'
in 't Jaar 1777 uitgegeeven , en gelooven dat dit ,
Dd
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door w. HODGES gefchilderd en door J. BASIRE in t
koper gcbragt , wel zal opinogen tegen 't geen hier
voorkomt, als door N. DANCE geschilderd, en geiheeden
door j. S. KLAUR ER AUGUSTA.
Voorts herhaalen wy, ten befluite, dat wy gcene Ver
dezer Reize hebben , die de tegenwoordige Uit--taling
ave eenigzins evenaare. Alleen konden wy niet voory, het „, angemerkte plaats te geeven, om der Verdruk
-l;ings,eOphf
wille.
,Nederlandsch orglingfchap aangemoedigd tot den Zeedienst. Ir,
deft Il jaae, by J. t,aat. In gr. 8vo, 13 b1
n vloe' ende vaerzen tragt de Maatier van dit Dichtslak he
doel te bereiken , op den titel aangekondigd. Lof ver Idient
zyn onlmeri;; en indien dieliterIy;e fieraaden iets ver
Vaderfan ,fchrn heldenmoed, mo--mogentravui
gen wy ons van de aangewende poogingen eenig goed belooven. Naa de Britfehe roofzucht , en de nadeelen , door
dezlvo den Vaaerlanae toegehragt, gefchetst te hebben , b;.
itrydt de Dichter de voornaamfie bedenkingen en zwaarigheden , welke den Bataaf van het bevegten van 's Lands Vyand
zouden kunnen terughouden. Oordeelkundig is de bedenking,
welke by daar nevens aanvoert, dat alle zyne redenen geene
baare zullen doen , zo niet een gloed van Dapperheid ia do
harten blanke .

Dan
vruchtloos poot mya zwakke zand
, Uw moed te ontvlammen , Vryheids - Zoenen!
Om, op de Zee, voor 's Lands belang
Uwe oude dapperheid te toonen. Befa'hermer van 't llataafs gewest!
fFatsneer ens vey. t,'emeenebest
,,d' 4leuden [dr'e J krlgsmoed is ontweeken;
„ IVanneer uw helden vuur verflapt
Als U een Brit op 't harte trapt,
Zal 't gloeiendst loflied nooit uw yskcud harte ontvonken!"
y

Bemoedigende voor de kloeke verdeedigers van Nederlands
Yryheid en Welvaart, fchryfc de Dichter:

.. Fly plukt de /c hoon/le lauwer blaén
Die thans, voor 't Diaarend oog der firanden,
,. Dien fcepter va!i den Oceaan
,, Ontrukt aai j/aafjcht dwingelandaa.
,,
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,, fa 't heerlykst loon is leem bereid
Die zich door deugd en dapper eid
„ liet fchitterenfle eer(poor weet te baanera.

-

„ Die 't fclireij end Neer/and wraak ver fchaft ,
,. Den Roo ver van zyn welvaart firaft
„ En niagtloos fiddreu doet voor i'ryheïds zegevaanen."
De Dichter befluit met de Inoedfcheppende hoope, dat by
riet vrugtloos zal gezongen hebben.

uw aanfchyn bloost!
P1/at zie ik Belg!
, II7at vuur ant/leekt uw zwellende aadren!
nog kweekt Civilis kroost
„ T viull j!
„ Den moed van zyn doorluchte badren ; --•„ Te wapen! wakkre Ileldenfcitaar 1
,. Ten /lr yd voor haard/lede en altaar!
Ten firyd , gevreesde water - Leeuwen!
„ Vein_elt den Brit -- bete; ersut uw grond
Zo rolle uw lof den aardbol rond,
„ Tot aan den jong/len golf der ajgeflingerde eeuwen ! " ----^
4ruzoede en Grootheid, Taoneelfpel. Naar her Iloogduitsci van
i,UGUST VON I{OTZEBUE , door CORNELIS LOOTS. Te Amflerdon, by P. J. Uylenbroek, 1795. In 8vp. 164 bi.
en fchoon Stuk, 't geen zich met aangenaamheid laat leezen, en dat ons niet verwondert de goedkeuring van 't
E
Algemeen , en zelfs van Kenneren , by de vertooning , te heb.

ben weggedraagen: de kortheid der famenfpreekingen, die aniers, dour haare langheid, wel eens verveelen; de gefladige
veranderingen en wendingen , die in dit Toneelfpel zo veel•
vuldig zyn , kunnen niet anders dan toejuiching verwerven.
Maar 't zyn juist deeze veranderingen en wendingen, die de
éénheid van het Stuk wegneemen, en veroorzaaken , dat men,
in stede van één Hoofdperfonaadje, verfcheidene aantreft; behalven dat 'er hier en daar wel iets , dat vreemd en onwaar.
fchyulyk , dat is niet natuurlyk , is, in voorkomt. Dan ,
niettegenftaande dit alles , zyn de Characters fchoon , en leveren, by elkander genomen , zeer juiste en leevendige schil.
leringen op, die, in veele gevallen , in nuttige Zedelesfen
kunnen worden verwisfeld.
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De Man van veertig 7aaren, Blylpel; gevolgd naar het Hoeg.
duitsch van A. vox i„oTZEeUE. Te ^Imfterdane, by J. R. Poster, 1796. In avo. 55 bl.
oewel de vermaarde SOTZEBUE zichzelven in dit Stukje

gelyk blyft in 't meesterlyk behandelen zyner uitgekoozen Characters, is echter het Onderwerp van dit Blyfpel niet
Zeer gewichtig: dat een welopgevoed en verltandig Meisje
Kaaren Opvoeder, aan wier zy veel verfchuldigd is, bemint,
en 'hem haare hand fchenkt, fchoon by veertig Jaaren oud is,
en eenen jongen Lafbek en windrigen Kamerjonker verfmaadr,
is juist zo zeer -interesfeerende niet; en dit is hier 't ge
dat, niet onbevallig gefchetst, zich met vermaak laat-val,

leezen.
?1'aainlysten van Nederduitfche Boeken , als mede van Franfche
en Latynfche Werken , Oratien , Disfertatien , Konstprenten,
Pourtraiten , Landkaarten , erz. geduurende de Jaaren 179a,
1 793 , 1794. en :795, uitgekomen. Te 4mfterdam, by A. B.
Saakes. Jn gr. 8vo.
an den aanleg deezer Naamlyst, en het veelvuldig gebruik,
't welk daar van gemaakt kan worden, voor den Boek
Boekbeminnaar, hebben wy loflyke melding ge--handelr
maakt, toen het eerl'te Jaar voltrokken was (•). Wy zien

met genoegen, dat deeze waarlyk, in veele opzigten, nutte Onderneeming, door het vertier, onderfieunings genoeg vindt om
dezelve voort te zetten , gelyk de bovengemelde Jaartallen
uitwyzen. Het ^blyft op denzelfden voet ingerigt als wy ter
boven aangetoogene plaatze vermeld hebben, en niet noodig
oordeelen te herhaaien. Alleen wilden wy niet afzyn ,
door deeze Aankondiging , onze Vaderiandfche Leezers en
Boekbetuinnaars, in zo verre zy zulks noodig mogten hebban, te herinneren, dat deeze hun nuttige arbeid aan den gang
gehouden wordt, zo dat zy, by aanhoudenheid, 'er dat ge
kunnen vinden , en die voordeelen uithaalen, welke wp-makby
'er aan stoeten blyven toefchryven.
()Zie onze d 1gem. Vaderl. Lstteroef. voor 1791, b1 . 144.
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LETTEROEFENINGEN.
J7trhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopenbaarde,, Godsdienst, uitgegceven door TEYLER'S GOdg?eleerd Genootfchap. XJ de Deel. Te Haarlens, by ,Juh.
Enfchedé en Zoonen en J. van Wa1ré, 1795. .8eha1•
ven het lfoorberigt, 469 bi. in gr. 4to,
TWEEDE IJER1GT,

et gewigt der zaake en de fehoonheid der VerhandeH
Tingen , in dit Deel voorkomende, verboden ons, het
te lasten berusten by de uitgebragte en overgenomene

taal der Beoordeelaaren, voorheen bygebragt; wy betuigden, liever andermaal tot dit Deel te willen wederkeeren,
dan het zo uit de hand te leggen (*). in gevolge hiervan vatten wy het andermaal op, met oogmerk om ook
recht te doen wedervaaren aan de drie overige in dit Stuk
medegedeelde Verhandelingen, , ieder met een 7. lveren
Eerpenning bekroond.
De onm iddelyk volgende op die van c. ROGGE, welke
de Gouden Eermunt wegdroeg, komt uit de hand van j.
iBRouw R , Leeraar der Doopsgezinden te Leeuwarden.
—'s Mans Eerjle pooging is, om den eigenlyken Jlaas
des Gefchils op te geeven. In deeze voordragt doet by den
Voorfianderen van het Inwendig Bewys recht,en veroordeelt
hun niet; van welke onthouding hy ook elders (zie bi.
162, 185) blyk geeft. ROUSSEAU'S, SEMLEá'S, STEIN BART'S en BAHRAT'S gevoelens draagt by voor. En haast
vervolgens het Uitwendig Bewys in klaaren dag. Met
vermelding, hoe de Tegenftreevers van 't zelve daaromtrent te werk gain. Eene fchets daar van gegeeven heb bende, fluit hy dit Hoofdt}uk met deeze woorden: „ Wy
„ vergenoegen ons hier mede, ten bewyze 1 oe ftoutlyk
„ deeze hederdaagfche_ Christenen hunne vreemde be„ grip.
-

( t) Zie bier boven, 11.
,i.ZTT. 1796. NO. I0.
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grippen op de Schriftuur durven gronden, en dezelve
„ wel eens, zonder het miufte gezag, naar hunne opvat„ tingen doen fpreeken. --- Maar laaten wy, harde aan„ merkmgen vermydende, daar nu de Raat des Gefchils
met de eigen woorden veelal van onze Tegenftreeve„ ten gefchetst is , tot het Tweede Deel deezer Ver
overgaan."
-„handelig
Dit Tweede Deel is ingerigt om aan te toonen , dat
het Inwendig Bewys niet genoegzaam is ten betooge der
Godlykheid. Zeer gepast zyn 's Schryvers aanmerkingen
over het woord Godlyk, waar mede men zo dikwerf
(peelt, waar mede een ROUSSEAU, een BAHRDT, een SEMLEP en STEINBART, bovenal gefpeeld hebben. Het Plot
deezes Hoofddeels is: „ Wy befluiten dat het Inwendig
„ Bewys voor onzen Godsdienst , hoe veel hetzelve ook
afdoe om deszelfs Redelykheid en Godewaardigheid
„ aan te toonen, echter in geenen deele den Godlyken
„ Oorfprong der Christlyke Leere met volle overtuiging
„ voldingen kan, te minder nadien, buiten het geloof
aan de Wonderwerken door JESus en de zynen ge„ wrocht, hun leeven ophoudt voorbeeldig of Hemel,, fche Gezanten waardig te zyn, en hier uit alzo eene
„ reden gebooren wordt om den gezegden Godlyken
„ last, welken hunne woorden aanduiden , by hun niet
te erkennen.'
Hier mede stapt onze Verhandelingfchryver over tot
het Derde Hoofddeel, 't welk ten Opfchrift voert: Over
de waarde van het Uitwendig Bewys, en over .de kragt van
Overtuiging, die deszelfs vereeniging met het Inwendige
heeft, ter flaavinge van, de Godly kheid der Christlyke
Openbaaringe. Van deeze taak kwyt zich de Eerw.
BROUWER meesterlyk. Welgepast merkt by op, „dat
„van eene Beklreding der Leere in Gefchiedenisfen te
droomen, eene uitdrukking die aan gelykenisfen alleen
„ voegen zou, ten zy by grovelyk dwaale, een duistere
„ of ingewikkelde verklaring is van Ongeloof aan de
„ verhaalde Daadzaaken , zonder de minfile bepaaling
„ waar over en op welke gronden men twyfeling
„ voede."
Naa zyne gedagten voorgetteld, en de bronnen aangetóond te hebben, waar uit by de mogelykheid der Wonderen afleidt, gaat de Eerw. BRouwEit over om de daar.
op gemaakte tegenwerpingen van ROUSSEAU te overweegen, te beftryden, en, zo het voorkomt, te overwinnen.
Dit
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Dit gedeelte heeft ons by uitdek behaagd; en toont hy,
hoe averechts zy befluiten „ die met ROUSSEAU het
„ daar voor houden, dat de Wonderen niets zouden toe„ brengen ten bewyze der Godlykheid eener Leere ,
wier Godebetaamelykheid uit zichzelve zeker is."
By wyze van Aanhangzel, verzet de Verhandelaar, om
ten aanziene van de Wonderwerken geenen grond tot twyfeling over te laaten, zich tegen de herhaalde poogmgen
des Heeren SEMLER, om zynen Leezeren in te boezem en,
dat het getal der verhaalde Wonderen, of zommige van
deeze Tekenen, die hy met naame noemt, (in zyne Cem•
ment. ad jou. XI: v. 4. en XXI: v. 25:) niets toebrengen,
of zy erkend dan wel verworpen of onbeflist gelaaten
worden. „ Te veel, fchryft hy , hebben wy reeds
deezen Schryver leeren kennen , om niet eenig ver„ moeden op te vatten , dat de ligtvaardigheid , waar
„ mede hy, ingevolge dier ffellinge, de opwekking van
„ LAZARUS, en andere hoogstbelangryke Gebeurtenisfen,
Van weinig aanbelang fchynt te agten, haaren oor„ fprong heeft uit zyne bekende denkwyze over de
„ kleine waarde, die hy in 't algemeen aan het gezach
„ der Wonderen toekent. Maar, hoewel wy niemand op
„ loutere gisting willen bezwaaren, vinden wy ons echter gedrongen tegen dusdanig misbruik ons te verzet„ ten: nadien de Geloofwaardigheid der gewyde Schry„ vers, en gevolglyk onze Godsdienst, daar by lyden
„ zoude, zo men regt hadt de verhaalen, die hechts by
„ één der Euangelisten voorkomen, als verdacht en min
„ zeker aan te merken.
De derde Verhandeling, van den Eerw. xvrsnonP, onderfcheidt zich, fchoon het zelfde gevoelen als de twee
voorgaande beweerende, door fchikkinb , trant en flyl,
en is, over 't geheel, ingerigt op eenen' voet, den diep.
denkenden Wysgeer waardig : over 't geheel fchryven
wy; dewyl ons hier en daar zwakke plaatzen voorkomen, toe te fchryven aan diens fchranderen Mans jongst
omhelsde Leerbegrippen, wegens deeze en geene Leerhellingen des Christendoms.
Het Eerfte Hoofdíluk fielt het Inwendig Bewys als
alleen genoegzaam voor : en fchetst het denkbeeld der
zogenaamde Regtzinnigen , die het Inwendig Bewys
voor voldingend houden.
Met het Tweede Hoofdituk gaat by voort, om het
Een
In.
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Inwendig Bewys, als op zichzelven alleen niet genoegzaam„
voor te draagen.
In het Derde Hoofdituk toont by het I7erband tus•
fchen liet Inwendig en Uitwendig Bewys. Zyne zeer wel
uitgewerkte gedagten hier over vourgedraagen , en den
Aart, het Gewigt, en de onderlinge Betrekking, der tweefoortige Bewyzen naagegaan hebbende, om daar uit te
beoordeelen in hoe verre dezelve vereischt worden tot
het voortbrengen eener welgegronde Overtuiging, fchetst
hy het Algemeen Beloop van het Uitwendig Bewys, tot
welks vernieuwde Beoefening fommige opregte Onder
onze dagen, gelyk hy te regt aanmerkt, wel-zoekrsin
eemge aanleiding willen vinden.
Meer byzonder is het Vierde Hoofddeel, 't welk tea
Opfchrift voert: Het Gevoelen der laatere Schryvers. Zie
hier den Aanvang: „ De laatere Schryvers, hier bedoeld,
„ zyn de Tegenvoeters van hen, die in het eerie
„ Hoofddeel hun Gevoelen zeggen , en het uitfluitend
Eigendom hebben van het Inwendig Bewys als alleen
, genoegzaam. Wonderfpreukig íchynt het , dat deeze
„ onverzoenlyke Partyen hier voorkomen als Bene ge„ meenfchaplyke zaak maakende in de pooging „ „ om te
„ „ beweeren, dat het Eerfte Bewys alleen genoeg vol„ doende konne gehouden worden , om het Tweede
geheel en al te kunnen misfen , of althans deszelfs
waarde en deugdelykheid in het midden te laaten."
Dit vreemd verfchynzel verdient, om verfchef„ Bene Redenen, een zeer naauwkeurig onderzoek., 't
„ welk niet gunflig, naar veeler gevoelen, kan uitval„ len voor die laateren. Veelen, egter, onder deezen
„ zyn Mannen, niet alleen los van gemeene Vooroordee„ len; maar ook zeer geleerd, begaafd met een onder,, fcheidend oordeel , doordringend verftand en goeden
„ fmaak: ook zyn zy welgeoefend en veel werks beftee„ dend aan hunne Opftellen. Zy hebben veele Dwaa„ lingen verbannen, veele Ontdekkingen gedaan, en ver„ dienen, in zo verre, den naam van Verlichters , of
„ nieuwe Hervormers: want zeer veel Nuts, bedoeld en
„ niet - bedoeld, is door hen .met de daad geftigt, en
„ veelen, die hun niet zeer byvallen, zyn, door hun
„ toedoen , van eene fluimerzugt geneezen , welker aflegging reeds vrugtbaar is, en verder kan worden, in
„ zeer heilzaams Gevolgen, Het zou flyfzinnig, dwaas
„ en
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„ en ondankbaar zyn, dit niet te erkennen, of 'er geen
voordeelig gebruik van te willen maaken."
Hun nader fchetzende , geeft by deeze Afbeelding:
Vry algemeen maaken zy aanvallen op het uiterlyk
„ Bewys, ook wel zonder regelregt ftaande te houden,
„ dat de Wonderen , indien ze gebeurd waren , geese
„ Waarde of Bewyskragt zouden hebben. De meesterf
„ werken van ter zyden om de Wonderen overtollig te
„ doen voorkomen, en dezelve in minagting te brengen,
„ of zelfs een Afkeer tegen dezelve in te boezeroen.
Naar hunne aanduiding was het Uitwendig Bewys ge„ past alleen geduurende de minderjaarigheid (les men„ fchen verftands , voor ftotnpe verflanden , zwakhoof„ den, verlamde Geesten, voor Jooden, en allen , die
„ nog ftaan op den onderoen trap der Uitbeelding; om
aan dezulken eenen geweldigen fchok te geeven tot
Opmerking. En daarom noemen zy de hedendaagfche
„ Voort anders van het uiterlyk Bewys, fpotswyze, Over„ natuurlyke Godgeleerden. Zy dringen aan, dat edele,
vrye en wakkere, Vernuften zig verlustigen in den
„ Geest des Christendoms , vindende genoeg voor hun
„ geloove in de inwendige schoonheid der Leere."
Strekt dit hot om veel van het gunftige denkbeeld ,
wegens die Schryvers gevormd, af te trekken, dit ver
waarin zy, als 't-mindertvablzyo de,
ware , ontkleed worden ontkleed, niet door tegen
hun uit te vaaren ; maar uit hun eigen Schriften , de
laatere Duitfche inzonderheid, waarin HULSxoFF eene
groote beleezenheid betoont.
Naa deeze blootlegging van dier Schryveren gevoelen,
met hunne eigene woorden, vaart de Heer HULSHOFF,
hun min zagt behandelende dan ROGGE of BizovwER,
voort: „ Maar vee le Leezers zullen waanen, dat wy hen te
„ hard vallen ,door hen geenzins onder de Christenen te tel,
„ len. Doch weldraw zal het blyken, dat wy hier mede
„ geenen fchrik aanjaagen, veel min beledigen. Volgens
„ het aangenomen taalgebruik, kan men de bepaaling van
„ een Christen te zyn niet ruimer Rellen , dan, dat by is
„ iemand, die de Godlyke Zending van CHRISTUS gelooft.
„ Door Benen Niet - Christen, eenen Deist of Na/tij-al/st,
verftaan wy gemeenlyk iemand, die zulks niet erkent.
„ Deeze gewoone Betekenis der woorden te veranderen,
zou nergens toe dienen dan om verwarring te veroor„ ken. Men zal nu vraages, of die laatere Schryvers zig
Ee 3
„ den
„
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„ den naam van Christenen niet begeerert toe te eigenen?
„ Niet in dien zin; en ik zal verder met onderfcheiding
moeten antwoorden. De naam Christus betekent, vol„ gens hen, eene Waardigheid , • en wel een ingebeelde
Joodfche Waardigheid ; zo dat die naam niet verkies„ lyk voor her, zou weezen, om daar van eene afgeleide
benaáming te ontleenen. Als wyze en onafhanglyke
„ Menfchen, zyn ze niet zeer belust op Se&e - naamen.
„ Indien zy zig egter zouden moeten benoemen naar ie„ mand uit de Oudheid; dan zouden zy, ten aanzien van
„ het Godsdienftige, zig kunnen noemen naar iemand uit
„ de Jooden , zynde de egte of onegte Zoon des Tim„ mermans •van Nazareth en van Maria, als die, een Voor.
„ werp is van welverdiende Loffpraak en hooge Verwonlering, wanneer men, by het waardeeren zyner •verdien„ ten, tevens agt (laat op het ongunttige in zynen Leef„ tyd , Latidaart en Opvoeding. Naar de woordafleiding
„zouden zy zig moeten noemen 5cfuis2en, of ,Jefuiten;
„ doch daar deeze benaaming verbruikt en geeigend is
„ door de berugte Orde, kunnen zy den naam van Chris„ tenen voeren, in zo verre dezelve te kennen geeft, dat
zy aan jesus agting toedraagen, en in zyne Leere, zo
wel als in de gezegden van SOCRATES, dat goede aan„ trefben, 't welk zy nog wel willen. overneernen. Zy
„ verzoeken de Christenen te -verdeeles in ll7ondergeloo„ vigcn en Natuurgcloovigera; ons gefteld te worden onder
de laathen, en dus te vermyden de benaamiiig van
„ Ongeloovigen of Onchristenen , als welke Onbuntlige
„ vooroordeelen tegen hen zou inboezemen." Alle
deeze byzonderheden zegt IULSHOFF niet; hy flaaft ze,
aan den voet der bladzyden, uit hunne eigene Schriften.
Dus het Ongeloof ontbloot hebbende , vaart de hun
ontleedende HULSHOFF voort, met den oorfprong daar van,
betrekkelyk het tegenwoordig onderwerp, aan te wyzen ;
tellens hunnen trant van Schriftuurverklaaren, ontledende.
't Geen hy weder met fpreckende voorbeelden ftaaft.
Wegens deeze veelvuldige Aanhaalingen in der Schryvc
•de Verhandelaar deezerwy--renigta,dukzch
ze uit „ Bykans alles, wat in dit Hoofddeel voorkomt,
moest belegd worden met be^vyze.:de Aanhaalingen ;
„ om, by zommigen, de verdenking af te weergin van
vergrooting uit partydige Bitterheid. Indien ik hier
y , toe, Benige ;asren lang , aantekeningen hadt verzameld
:,tit de VouzIun ende r; uwfte chr•yvers , en voorts ge,,

„ bruik
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bruik wilde maaken van de gewoone Hulpmiddelen en
, Woordenboeken , zou ik eene ryke Bloemleezing van
„ deezen aart kunnen aanbieden. Doch de Ruiker, hoop
„ ik, zal genoegzaam bevonden worden ter bereiking van
het oogmerk.'
Het Vyfde of laatfle Hoofddeel deezer Verhandelinge
voert ten Opfehrlft: Het verwerpen der Wonderen Ichynt
te ft rekken om alle. overtuiging van Godsdienst weg te
meemen. Schoon kort, is dit zeer doeltreffend gefchreeven , en doet de hand eens Meesters kennen ; wiens
laat(te Pennevrugt, die de dag zal aanfchouwen, deeze
Verhandeling is. Greetig betoonde zich HULSHOFF,
zo men ons berigt heeft, om, nog vóór zyn dood , dit
Deel der Verhandelingen te leezen ; ten welken einde
het hem ook, toen het eenigzins verzendbaar was, door
TEYLER'S Fundatie werd toegefchikt.
Wy moeten, om tot geen Derde Berigt te komen, nu
de vierde of laatste Verhandeling over dit Onderwerp,
van den Eerw..DE vos, nog voordraagen. Deeze is Briefswyze ingerigt , en valt zeer in den trant der Brieven
over den tegenwoordigen Staat des Christendons, en het Ge.
drag der Ongeloovigen, door A. J. ROUSTAN (*). De
Schryver brengt, in een kort Voorberigt, het zyne by
om die Briefswyze behandeling te verdedigen; de langwyligheid, waar toe dezelve vry natuurlyk aanleiding geeft,
heeft de Opftellér tragten te voorkomen door Planteke vingen, aan het Plot gevoegd.
De Eer/le Brief is inleidende om de Nafpeuring des
Vraagffuks te verlevendigen. -- De Tweede dient om
ons met den Aart des Vraagfluks nader bekend te maa ken; en te ontvouwen wat men bepaald door het Uit
Inwendig Bewys te verslaan Nebbe.
-wendig
Met den Derden begint de eigenlyke Beantwoording.
In denzelven wordt, naa eene nadere toelichting, het Inwendig Bewys getoetst, en de zwakheid daar van op
De Tierde Brief behelst eene
zichzelven aangetoond.
fchoone voordragt en toetze der Schryveren , die het In•
weudig Bewys alleen willen doen gelden. In deezen heb
een fraaije trapswyze ontvouwing , hoe dit Stel --benwy
zel
(*) Hier van zag , by onzen Drukker, J. YNTEMA, eene
keurlyke Vertaaling, in 't Jaar 1774, het licht. In gr. Bvo.
Ee4
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zei ter bane gekomen is, welke lotgevallen en gedaantverwisfelingen 't zelve met den tyd ondergaan hebbe ,
doorvlogten met wederleggingen der voornaamfle Mannen, die de verdediging daar van op zich namen.
Eerst treedt hier TINDAL te vporichyn , met zynen
moedigen doch hefcheiden Tegernfchryver POSTER. Ten
aanzien van welken Schryver de Eerw. DE vos met allen refit aanmerkt: „ Zeer greetig is dit Werk ten allen
tyde gezogt, door allen, die, der Engel/the taaie mag„ tig , in onderwerpen van deezen aart belang Hellen. —
„ Jammer is het, dat hetzelve, zo ver ik weet, by ons
„ nimmer is overgezet: ook menig een zou 'er, met be„ trekking tot laatere aanvallen ; veel uit kunnen leeren.
En wie is 'er die zich over deszelven leezing be „ klaagt? wat zeg ik! beklaagt? Wie, die het niet herleest,
„ en zich zo wel hartlyk over verheugt, als het keurige vatí
's Mans oordeel Reeds bewondert ?" -- Wy weeten,
dat, jaaren geleden, eene Vertaaling daar van ten druk is
aangeboden; doch de Boekhandelaar maakte zwaarigheid
in de onderneemiug, uit hoofde van 't geen 'er in voor
toen heerfchende Kerk in ons Land-kwametdLr
flrydig. Deeze zwaarigheid is thans uit den weg ge
wederhouding van eene Nederduitfche Ver -ruimd;en
zo niet zeker, toe te fchryven aan-talingsumche,
den Beringen aftrek, welke zo verflandig en welgefchreeven Werken hebben in ons Land. Men verfchoone ons
die ongunftige trek voor onze Landgenooten. Waarheid
perst ze ons af.
Vervolgens treedt MORGAN,de Heer MURALT,of, zo anderen willen, juffrouw 1111B RT, te voorfchyn, met derzelver Wederilreevers. -- ROUSSEAU krygt, nevens
JENYNS, eene breede beurt, met vermelding van de Te
STEINBART desgelyks. „ Heb ik,-genfchryvs.
dus beluit deeze Brief, eerst het 4luk in 't gemeen re,, deneerkundig overwoogen, heb ik het met de gevoe„ lens van veele waardige plannen bekragtigd, en u daar
na getoond, het gebrekkige in de meest beroemde hoofdcn derzulken , die van dit Inwendig Bewys , als wel
geheel op zichzelven kunnende 41aan, onmaatig veel
„ hebben opgegeeven, dan ook, meen ik, heb ik den twist
„ aan myne zyde voldongen; het onvoldoende daar van open.
gelegd, en lklaarlyk doen zien, dat, ter gegronde over.
turgmg nopens het Cmdlykc der Kristlj•ke Leer, by dat
iowfndigc, ook nog moet bekomen liet uitwendig Be'
" IJJf
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wys, afgeleid uit de .Euangelifche Gefchiedenis, en de
;, Wonderen, door de eerfte Predikers dier Leere verrigt."
De I7yfde Brief dient ter beantwoordinge van twee
Vraagen : „ Of men in dit Gefchil niet ook meermaalen
„ van wederzyden zich beroepe op Schriftuur Texten, of
„ uitdruklyke Verklaaringen van jesus en de Aposte„ len? — als mede, of en in hoe verre men van dus.
danige Confideratien, nopens de handelwyze en het be
grip der eerfte Predikers, eenig gebruik kunne maa„ ken ?" In de beantwoording hier van worden veele
plaatzen der Schriftuure toegelicht, en derzelver Verklaa.
ring dient tot ftaaving van 's Beantwoorders gevoelen.
De Zesde en laatfte Brief loopt over de Quakers, als
Voorftanders van een Inwendig Licht, ter overtuiginge
genoegzaam. Dan wy hebben het ons voorgeilelde
perk reeds overfchreeden. Alleen kunnen wy niet
voorby, het Slot deezer Briefswyze VerhandeIinge af te
fchryven.
„ Het Godebetaamelyke der Kristlyke Leer, of het
„ nuttige daar van voor de menfchen, zal dit alleen kunTwat? -- Godlykheid dier Leer?
„ nen- bewyzen.
„ of waarheid der te boek gehelde Gebeurtenisfen ?
„ — In geenen deele! Bystere onzinnigheid is het dit
„ voor te tinenden, zo niet bedrieglyke grootfpraak -- en
„ ydJe rnorkery! Maar verwerp echter daarom niet
geheel de bedenkingen, welke hier te maaken zyn.
„ Zoudt gy liet geopenbaarde alleen willen bezien van
„ den kant der uiterlykheid ? -- en nimmer over het welhandige, het voegzaame en heilbevorderende dier ont.
„ dekkingen het oog willen laaten gaan? ook dan zou in
„ de meeste gevallen uwe overtuiging wel zeer dor en
„ werkloos blyven. —• Zy zou den met reden begiftigden
„ Mensch weinig betaamen; ook hier is veel fchoons te ont.
„ dekken. -- Maar zie toe, dat gy het afzonderlyk ag.
„ tenswaardige Heeds famenpaart, met het uitwendig fleun.
zei, zonder 't welk het waarlyk groote in den Mensch
„ zich van het eigen voortbrengzel der Godheid niet zou
„ laaien onderfcheiden. — Zo zal alles de rechte vastigheid
„ bekomen — het een zal met het ander ffaag hand aan
„ hand gaan ; en daar door alleen eene overtuiging ont„ f{ aan, die de Ziel waarlyk doordringt en roert, en de„ zelve neigen zal, om, van wegen al het heerlyk fchit„ terende in die bedeeling GODS, waar van alles tot een
„ zeer hooge zekerheid zo volkomen zamenloopt, oprech.
Ee 5
„te,
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„ telyk te ftreeven, naar alle die voortgang in kennis en
beleeving,welke, naar de genade Gons, kan opleiden ter
ter bekoming
„ meeste verheerlyking von onzen Maakex
„ van de hoogjle rust der Ziele en ter gegronde ver„ wagting van die Onflerflykheid en Gelukzaligheid, wel„ ke alleen door het Euangelium , op de volkomenfle en
„ voldocridfle wyze, is aan het licht gebragt."
(eerredenen over 't Geloof, tot bevordering van Kennis en
Godzaligheid, door S. VAN EMDRE, Predikant te Wageningen, Lid van de Zeeuwfche Maatfchappy der Wetenfchappen , Correspondeerend Lid van 't Godgeleerd
Genootjehap in 's Hage, enz. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1796. In gr. 8vo. 179 bl.
angemoedigd door het verlangen. des Drukkers, gegrond
op het Clerk debiet van twee voorgaande Leerre.
A
denen , na de uitgave van nog meer Leerredenen , ge

aanzoek van anderen , befloot de Eerw.-pardmeth
VAN EMDRE tot het waereldkundig maaken van dit
Werfje. Het behelst zes Leerredenen; zie hier daar van
de Opfclgriften en Texten : „ NAAMANS Melaatsheid,
,, en de fchadelykheid van zyn Ongeloof aan den Pro„ pheet ELIZA. 2 Kon. V: I--1a. NAAMANS Geloof,
„ en de daarop volgende geneezing, mitsgaders zyn Ver„ bintenis aan den dienst van den wasren God. Kon.
V: 13-19'. Iet, geloof in JESUS CHRISTUS, waar
„ door men 't eeuwige leven verkrygt. ,doh. III: 14, 15.
„ De beloften des H. Geests tot bewerking van 't Za„ ligmakend Geloof onder Jooden en Heidenen. .lef.
„ XXXII: 15. Het Woord Gods, als 't middel, dat
de H. Geest gebruikt,, om 't Geloof te werken. Hand.
„ VIII: s6-35. De vrugten des Géloofs in JESUS CHRIS„ TUS, als een blyk van deszelfs opregtheid, en tot verzekering der Zaligheid. 2 Petr. 1: 5 —7." Met de eigen woorden des Leeraars, in zyne Voorrede, zullen wy
gevoeglykst van zyne bedoelingen, en den hoofdzaaklyken inhoud der Leerredenen , eenig denkbeeld geeven.
In de eerfte Leerreden (dus fchryft by) ziet men,
„ door de gefchiedenis van NAAMAN , hoe fchadelyk 't
„ is, wanneer men 't getuigenis van een Godsgezant ver„ werpt, om dat 't zelve met onze begrippen en ver„ keerde vooroordeclen niet overeenkomt; in de tweede,
., hoe
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,., hoe voordeelig, als men nog in tyds tot inkeer komt
„ en 't onderwys, van Gods wege aan ons geiéhied, op.
„ volgt; in de derde, waar in 't Zaligmakend Geloof in
„ JESUS CHRISTUS, waar door men benouden worut, be-

„ slaat, en hoe eenvouwdig zulk een gelóof is, met weg.
„ neeming van verfcheiden bedenkingen ; in de vierde,
„ hoe God zelve den Geest des geloofs en der bekee„ ring heeft toegezegd, en wel onder den dag des Nieu„ wen Verbonds, aan allerlei Volkeren, onder welke 't
„ Euangelie der Zaligheid wordt gepredikt, om welken
„ Geest wy God ootmoedig mogen vragen, in vèrtrou„ wen, dat Hy ons denzelven naar zyne belofte niet zal
„ onthouden; in de vyfde , hoe men ten duurften ver„ p ligt is Gods Woord te lezen , te onderzoeken, en te
„ hooren prediken, zonder welk God 't zaligmakend ge„ loof en de bekeering niet werkt; en eindelyk in de
zesde hoe 't opregt geloof in JESUS CHRISTUS moer
„ blyken uit deszelfs vrugten, waarom men zich behoor, de te benaarftigen , om in de pligten des Christen„ doms overvloedig te worden; zynde dit de beste weg
„ om 't beluit op te maken, dat men door 's Heeren
„ Woord en Geest veranderd is in de vernieuwing des
gemoeds, en dus 't opregt geloof, waar door men be„ houden wordt, in waarheid bezit, en den eenigen troost
„ deelachtig wordt in leven en sterven."
De Texten worden door den arbeidzaamen VAN EMDRE niet langwylig en letterlyk, maar zaaklyk en oor
verklaard, met tusfchenvoeging van de noo--delkunig,
dige aanmerkingen, welke over de voorgeleezene afdeelingen der Schriftuure veel lichts verfpreiden. Bekend
zyn de gefchillen over NAAMANS verzoek aan ELIZA ,
a Kon. V: 18. In deze zaak vergeve de HEER uwen
knegt, wanneer myn heer in 't huis Rimmons gaan zal, om
zich daer neder te buigen, en by op myne hand leunen zal,
en ik my in 't huis Rimmons nederbuigen zal; als ik my
alzo nederbuigen zal in 't huis Ri.nmons, de HEER vergs's'e doch uwen knegt in deze zaak. 's Mans verklaaring
over deeze woorden , en verdediging van NAAMANS ge
zullen wy hier, tot eene proe--drag,nzyebki
ve, overfchryven.
„ Door 't huis Rimmons moet men den afgodstempel
„ der Syriërs te Damaskus verftaan, daar zeker beeldtenis
„ onder den naam van 2immon als eenen Godheid geëerd
„ en gediend wierd. Het volk, dat in dien tempel kwam .
„

,

„ buu}^
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„ boog en knielde voor dat afgodsbeeld. In dezen tent„ pel kwam op zyn tyd ook de Koning; en om den
„ luister van zyne Majefteit te vertoonen , had hy zyn
„ voornaamfle Krygsover(le by zich, op wiens hand by,
„ by 't nederknielen , leunde, dan moest ook de Krygs„ overfle min of meer nederbukken, zo lang als de Korong geknield lag, leunende op de hand van dezen zynen
„ dienaar. Van dezen dienst aan den Koning was NAA„ MAN eenigen tyd ontflagen geweest wegens zyne me„ laatsheid ; doch nu gezond zynde, zou deze dienst aan
„ den Koning wederom van hem gevorderd worden. Nu
„ was NAAMANS wensch, dat de HEERS hem -tog verge„ yen zou, niet ten kwaade zou duiden, als by met den
Koningin den tempel komende zich nederboog; by zou
,, niet buigen voor den afgod, maar om dat de Koning
„ op zyne hand leunde moest by alzo nederbuigen.
„Over deze bede van N4AMAN zyn, van vroeger en later
„ tyd, veelerly bedenkingen geweest. Men vraagt,
„ ZOU NAAMAN, door met den Toning in Rimmons buis
„ in te gaan, niet mede deel neemen in de afgodery der
„ Syriërs ? Zommige denken, dat by geenzins van afgo„ dery ware vry te pleiten geweest , indien by zulks
„ deed; doch vertalen de woorden anders, te, weten in
„ den voorleden tyd, op die wys: In deze zaak vergevo
„ de HEER aan uwen knegt, wanneer myn heer in 't huis
„ Rimmons gegaan is, om zich daar neder te buigen., en
„ by op myne hand geleund heeft; en ik my in 't huis Rim„ mops nedergebogen heb; enz. Doch, behalven dat die
„ Vertaling zo goed niet is, is die uitlegging niet waar„ fchynlyk. Indien NAAMAN zyne vorige zonden beleed,
• behoefde hy niet zo zeer te fpreeken van die reizen,
„ als hy den Vorst ten dienst moest Haan in den tempel:
„ maar voornaamlyk van die tyden, op welke by zelve
„ buiten betrekking tot zyn ambt de afgodery gepleegd
„ had. NAAMAN bedoelt hier dan den toekomenden tyd,
hy zou in 't vervolg geen deel hebben in de afgodery, fchoon by in den tempel ambtshalve ging, zo min
„ als een Christen deel neemt in den Godsdienst der Tur„ ken, indien by een of andermaal in eene Mohammedaanfiche Moskd ging. Men vraagt, maakte de Veld„ overte evenwel geen vertooning voor andere, dat by
„ mede dat beeld aanbad, en zo ja, dan droeg by zich
immers geveinsd? Wy antwoorden, in den Godsdienst
, mag geen geveinsdheid plaats hebben, en deze wilde
„
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oefenen; want by zeide ten aanhoore van
zyn geheele heir, dat hy den JEROVA alleen wilde die„ nen, dus wist men de gevoelens van zyn hart. --„ Eindelyk kan men vragen , zou 't niet veel beter zyn
„ geweest, dat hy zyn Krygsbediening had neergelegd,
„ en zich met 'er woon naar 't ?oodfche land had begeven?
,, Wy antwoorden, was 't wel zeker, dat dit nuttiger voor
't algemeen welzyn zou geweest zyn? Kon hy, in Da„ mackus blyvende, door den invloed, dien hy had, aan
den Koning, aan 't hof en de inwooners, niet tragten
„ nuttig te zyn, en langzamerhand met alle voorzichtig„ beid tot de kennis van den eenigen waaren God poogen
te brengen ? ELIZA woonde in 't Koningryk Ifracls,
welks Koning zeer afgodisch was, deze kon ook wel
„ naar 5'udea zyn vertrokken , alwaar de waare Gods,, dienst meer plaats had; doch hy verkoos dit niet, onm
dat by ter plaatze zyner wooning poogde nuttig te zyn.
Wierd NAAMAN vervolgd of verdreeven wegens zyn
Godsdienst, dan was 't tyds genoeg oir zich naar 't
oodjche land te vervoegen , en had , om die reden
„ waarfchynlyk, een fluk lands gevraagd, om zich daar
„ met de zynen neer te zetten."
Uit de Leerrede, getiteld: Over de Vrugten des Gelooft,
zullen wy nog iets overneemen, ter proeve van des Predikers maniere van toepasién. Uit de woorden des Apostels Petrus, 2 Br. I: 5-7, zaaklyk verklaard , leidt de
Eerw. VAN EMDRE eenige gevolgen af; allen uitwyzende , hoe zeer het praktikaale Christendom hem ter
harte gaa. Een dier gevolgen luidt aldus: „ Men vind
;, ook onder 't Christendom menfchen , die voorgeven
„ gelovigen te zyn , doch in de daad fchyngelovigen:
„ menfchen, die niet zo onkundig zyn, die veel kunnen
„ fpreeken van ontdekking, geloof en bevindingen, doch
„ alleen om by hunne medemenfchen in achting te zyn,
, of eenige tydlyke _voordeelen te genieten; waarom men
doorgaans ziet, dat de meeste huichelaars of fchynhei„ ligen gevonden worden in zulke plaatfen, in welke de
„ waare Godvruchtigen in veel achting zyn, en men zal
„ die minder of niet vinden daar , waar de opregte
„ Vroomen in weinig achting zyn, en men om de be„ lydenis van JESUS CHRISTUS onderdrukt en vervolgd
„ wordt.
„ Zulke menfchen (gaat by voort) hebben dikwyls,
,, iu.. 't uiterlyk voorkomen, vooral by zulken, die hen
„ niet
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„ niet van naby kennen, veel gelykheid met de waart
„ Godzaligen. En wat is 'er de oorzaak van ? Zulke
menícheri hebben doorgaans een of ander boekje gele„ zen over de bekeering, zy hebben in gezelfchappeu
„ van Godvrugtigen 't een en ander gehoord ; en fpree„ ken dat by andere na, als of zy zelve dit by onder„ vinding kennen. Denkt niet Geliefden ! dat ik deze
aanmerking make , om dat ik vooronderftel , dat in
„ deze Gemeente vee le gevonden worden, die zich uit„ geeven voor Godvrugtigen en nogthans geveinsden zyn:
„ ik zoek veel liever de les van JESUS in acht te ne„ men in zekere gelykenis van 't onkruid (Matth. XIII.
,, 4 3 0 ) ; maar om u te waarfchouwen, wanneer gy
„ menfchen ontmoet, die gy niet van naby kent, die
„ zomtyds van andere plaatièn hier komen, niet te veel
„ mede op hebt; boven anderen, die gy voor natuurlyke
„ menfchen houdt, begunf'tigd , niet weldaaden overlaat,
„ waar by de inwooners van dc plaats, die in de daad
„ gebrek hebben, fchaade lyden. Ook heb ik zulks tot
„ dat einde voor, op dat tog ieder zig wagte van ge„ veinsdheid, en denken mooge : de Heere ziet niet aan
„ dat voor oogera is, maar Hy ziet 't harte aan; een ie„ gelyk, die den naam van Christus noemt, flaa af van
„ ongeregtigheid By God is de geveinsdheid ,zeer ge„ haat, en ik kan u op grond van Gods Woord verzekeren, dat de geveinsden een zwaar oordeel ontvan„ gen zullen, dewyl de huichelaar den Heere een grou„ wel is.
Over 't geheel genomen, zullen deeze Leerredenen met
nut en tot íligtmge kunnen geleezen worden. Misfchien
zyn ze voor de zodanigen, welke een dieper inzigt hebben dan het gros der Leezeren, een weinig oppervlakkig,
en verfcheiden geopperde ftellingen niet zo uitgewerkt als
derzelver gewigt en aangelegenheid zouden vereifchen.
Hier en daar zou ook de Leeraar zynen ftyl beter hebben
kunnen befchaaven.
-
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Ilerjelde Predikdienst van Groningens Ouditen Predikant
na een tusfchentyd van byna zeven jaar, of Leerreds
by die gelegenheid over II Korinth. VI: i, 2. uitgefp roken te Groningen den i5 Maart 1795, door THEOD.
BRUNSVELD DE BLAU , Oudjlen en Herflelden Predikant aldaar. Te Groningen. Ten Voordele der Gereformeerde 1rmen aldaar, en te bekomen by den Diaken
Dooije Reinders, 1795. In gr. 8vo. 44 bl.
^T iet flegts op zyne Standplaats Groningen , maar ook
.LEI elders, is de Leeraar BRUNSVELD DE BLAU met lof

bekend, om zyn perfoneél karakter en gefchiktheid voor

den Predikstoel. Het eerfte bleek inzonderheid, toen
hem, in den jaare 1787, het waarneemen van zynei^
Dienst wierdt verboden. Veelen betreurden dat verlies,
als ten gevolge hebbende het misfén van het nut en de
ílígting, welke zy gewoonlyk uit 's Mans Leerredenen
wegdroegen. Geen wonder, dat zeer veelen hun verlangen aankondigden, dat de geagte Leeraar de Redevoering, met welke hy, naa zyne herstelling, van nieuws
zynen Dienst aanvaardde, door den Druk wilde gemeen
maaken. DE BLAU voldoet hier aan die begeerte.
Op eene tamelyk uitvoerige Textverklaaring, laat by
volgen de ontvouwing van eenige ltellingen of nutte leeringen, uit 's Apostels woorden afgeleid. De Uitlegging
draagt blyken van gezond verfland en oordeelkunde ;

terwyl de zedelyke gevolgen den Leeraar aankondigen,
doordrongen van de aangelegenheid zyner bedieninge, en
van de waarheden, welke hy verkondigt. Aan het slot
zyner Rede doet de Eerw. DE BLAU een kort verflag
van zyne Ontzetting van zyn Amp t, en van de wyze en
inrigting zyns gedrags, geduurende den flilíland; en eindigt met gepaste Aanfp raaken. Met genoegen, twyfelen WY geeimins , zal het Qpt el door veelen geleezen
worden.
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NATUURLá HIST. VAN DE BUFFO .

Dc Algemeene est Byzondere Natuurlyke Historie. ,fanhangzel tot de Historie van den Mensch. Doór den Hee re Graaf DE BUFFON. Intendant van des Koning;
Tuin der Planten; Lid van de Franfche en andere -4cademien ; enz. enz. XVIllde Deel. Met Plaaten. Te
Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon. In gr, 4t0. 340 bh

Voorbericht van den tegenwoordigen VertaaHeer
U itIer,hetden
welke den Heer c.
in deezen, is opgevolgd, blykt, dat dit XVIII
PASTEUR,

vAN

ENGELEN,

Deel der vertaalde Werken van den waarlyk grooten
DE BUFFON, welke Vertaaling zedert de uitgaaf van het
XVII Deel, 1785, heeft feil geftaan, de ,Eerfeeling is
van de nog volgende Deelen van deeze Werken, door
deezen wederom doorkundigen Vertaaler bewerkt. De
Liefhebbers eerier zoo nuttige en vermaakelyke Weetenfchap, als de Natuurlyke Historie, zullen, hoppen wy,
niet in gebreke blyven, de Onderneemers van dit kostbaar Werk, door eene ruime deelneeming, aan te moedigen. De Bezitters der voorige Deelen kunnen althans
dit Deel niet ontb.eeren; dewyl het Aanhangzelen, Ver
-betringByv,)zltoderganDlbvat. De Vertaaler heeft verfcheidene verbeterende Aanmerkingen 'er bygevoegd; maar BLUMENBACH in het
Voorbericht vergeeten.
Uit de bygevoegde Academifche Redevoeringen kunnen de Leezers leeren, hoe de Franfche Geleerden, vóór
de Regeering van het Sans-Culottismus, elkanderen be=
complimenteerden.

Natuur- en Huishoudkundige Historie der Honden , of Onderwys hoe men Honden opvoeden, oppasten, gewennen,
derzelver innerlyke en, uiterlyko Ziekten geneezen, en hen
ra believen klein houden, of in wasdom verhinderen kan;
als ook van het gebruik derzelven in de Geneéskunde ;
benevens eenige Middelen tegen den Beet van Dolle Hon•
den. Door W. T. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te.
Dordrecht, by A. Blusíé en Zooi, 1796. In gr. 8vo,
94 bl.
lang verwagtte en wenschte Recenfent, dat de
Reeds
een of ander des kundige eene Natuurlyke Histo.
ri c
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kie van het zoo nuttig en dikwerf noodzaakelyk Dier,
den Hond, zoude fchryven. Hy nam dus dit Werk
met veel verwagting ter hand, en vond zich deerlyk bedrogen. Het mager voorportaal , de zogenaamde
Inleiding, geeft een kwaad voorteken voor het Werk
zelve, en- dit is ook boven alle verbeelding liegt: 'er is
volstrekt niets in, dat van Benig nut voor den Leezer
kan zyn , en men behoeft geen uienbloed in eene
groene Iampe te branden, (zie pag. 42.) om den Schry.
ver en Vertaaler van dit Werk te rangfchikken. Wenfchelyk ware het , dat het uitmuntend Geneesmiddel,
(pag. 37, enz.) befchreeven, hen beiden verligting konde
aanbrengen ; wy wenschten hen een genoegzaame hoeveelheid van het beste Poort. De Geneesmiddelen
van en voor de Honden zyn allen, ellendig verzonnen
en zamengeflanst; de meesten onnuttig, zelfs fchadelyk,
en dom bygeloovi?. Ons dunkt, dat een voor de Theologie bedurven Informator 's Winters zyne ledige uuren,
in de Spinnflube met den hoogadelyken Jaager doorbrengende , aan het fchryven van dit Werk beleed heeft.
Voor den Vertaaler weeten wy geene andere verontfchuldiging, dan eene leege Maag.
Wy zouden dit, waarlyk onbeduidend Werk maar met
zeer weinig woorden hebben kunnen fchetzen; ware het
niet om het fchadelyke, dat het kan veroorzaaken. Wie
kent en vreest niet die fchrikkelyke Ziekte, Watervrees;
Wien is het niet van het uiterffe belang , _ dat hier niets
verzuimd, maar de beproefdite en fpoedigtle Hulpmiddelen in het werk gefteld, dat ook de Ziekte eerst wel
gekend eti onderfcheiden worde. Van dit alles vind
men hier niets, zelfs niet in den Aanhang uit eenige nieu;
were Do&oren. Van de Belladonna, door Benen onbevoegden gegeeven , zag Recenfent eerie droevige uit
BADER'S Werk , waarvan de Vertaaling-werking.
reeds aangekondigd is, verdient, ten opzigte deezer vrees
Ziekte, byzondere aanpryzing.
-lyke
Wy herhaalen , dat Bene welgefchreevene Natuur
Historie van onzen natuurlyken geallieerden, den-lyke
Hond,, gewis een verdienílelyk Werk zoude zyn: daG
verre van ons zy ook dan partydigheid!
NAT. EN fUISH. RIST. DER HONDEN.

LETT. 1796. NO, I0.
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yaderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord
Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog-4mericanfh
tusfchen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardig/le Schryvers , en egte
Gedenkflukken, zanzengefleld. Met Plaaten. Ten Vervolge
vara WAGENAAR'S yaderlandfche Historie. XIVde Deel,
Te 4Jrnflerdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 422 bi.
thans voor ons liggend Deel deezes Werks vangt
aan met het XXXVIII Boek. Hetzelve is beftemd
H
om, naa de Opgave van 't geen, in den Jaare 1786, in

de Zeven Bondgenootfchaplyke Gewesten voorviel , in
het laatst voorgaand Boek belooten, te vermelden, wat
in het Land ['chap Drenthe en de Generaliteits- Landen gebeurde , ten opzigte van de groote zaaleen toen in til. —
Voorts is dit Boek beftemd om verflag te geeven van
Benige zaaleen , den Koophandel , de Zeemagt en de
Volkplantingen van den Staat betreffende, welke te vooren geene welvoeglyke plaats konden vinden, en tot deezen Jaarkring behooren.
Niet weinig zeer belangryks vervat dit Boek, uitwyzens den Inhoud. Ons oog viel, in 't byzonder, op 't geen
van Lands Zeemagt , ten dien Jaare, vermeld ftondt.
De Gefchiedboeker tekent op: „ 's Lands Zeemagt was al„ lengskens verfterkt, en door een beter Befluur werden,
„ ten deezen jasre, geene onaanzienlyke Vlootdeelen, in
s , de Noord Zee, en de liMiddelandfche Zee, als mede in
„ de Oost- en West - Indiën, ter befcherminge van de
Koopvaardye in Zee gezonden en gehouden (*).
Lee.

's

(") „ Medegedeelde Berigten van de Bevelen deswegee ge•
„ geeven , die van het vlytbetoon der Bettuurderen van ', Lande
Zeeweezen getuigenis draagen , en daadlyk uitgevoerd zyn,
te onillandig om hier plaats te vinden. Dan kunnen wy nier
„ voorby, uit zekere Lyst, ons toegefchikt, op te geeven, hoe
veel Schepen by de onderfcheidene Admiraliteiten thans werk'
„ Iyk gevonden werden.
Als 9 Schepen valt 74 Stukken.
25
64
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Leezenswaardig, in den geest van opgeklaarde denkbeelden aangaande 's Lands Zeemagt en de nodige Verbeteringen daar aan toe te voegen , is een Verzoekfchrift
van een groot aantal Kooplieden, Asfuradeurs, en Ree=
ders in Schepen , •der . Steden Dordrecht ; Rotterdam en
&/iiedàm. Breedvoerig handelt de Schryver over
het ten dien Jaare voorgevallene, wegens de O. I. Maat
toen tot een bystere hoogte loopende; als mede-fchapye,
wat 'er omtrent de Chest-Indifche Volkplantingen voor,
viel. Stukken , die duidelyk uitwyzetí, hoe. verfchillen.
de Provintiaale Belangen het Algemeen Welzyn te.
genwerkten. Dan wy kunnen ons ter ophaalinge hief
van niet iniaaten.
Met het XXXIX Boek treedt de Gefchiedfchryver het
jaar 1787, alleszins zo gedenkwaardig, in. Overneemenswaardig is de aanhef, en teffens de vermelding van het
plan, t geen by zich voorstelt. ,, , Hoe zeer ook," dus
vangt by aan , ,, veele van de Gebeurtenisfen , welke
, wy, in de laatst verftreeken jaaren , en bovenal in
, het jongst ,afgeloopene; boekten, aanduidden; en elk;
die eenige Wereld - Staat- en Menschkunde bezat, deedt
; fpellen, dat de Verdeeldheden, de Vereenigde Gewesten
„ fchokkende ,, niet ter grootfle hoogte gedreeven bva„ ren; maar dat een Burgerkryg , vol hachlyken .kans;
en allen anderen Oorlog, hoe verderflyk ok, in
, gruwzaamheid verre overtreffende, daarom , met zo
y j veel refits, aller jammeren jammer geheeten, in deeze
,, Lana
.

I Schip van 44 Stukken.
40 8 Schepen
•— 36 -tQ
Is
—2416 -10 Kotters
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16 —

6 Brikken

—is

-

6 Hoekets en

kleine Vaartui gen van 16 tot 12 ----n Kanoneer - Bootee.
,, Nog wonden 'er op Stapel, één Schip van 76, drie vin óq t
twee van 36, en drie van 24, Stukken.
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„ Landen zou doen gebooren worden een Butgef
„ kryg, gefchikt om de Banden van Bondgenootfchap,, Tyke Vereeniging, welke zulk een lange reeks van jaa„ ren de Gewesten op het naauwst zamenbonden , te
„ verbreeken, en de Eendragt, die derzelver Magt uit„ maakt, te vernietigen , zag men dit Montter niet al„ leen het fchriklyk hoofd optteeken, en verderf in zy„ nen trein omvoeren; maar ook, 't geen zommigen wel
gewagt en gevreesd, doch anderen wyd en verre ver„ worpen, en, als niet te duchten, belacht hadden, eene
„ buitenlandfche Mogenheid tusfchen beiden treeden, om,
„ door Geweld van Wapenen, het binnenlandsch Gefchil
te beílisfen , en eene Omwenteling te wege te bren„ gen, die een allergedenkwaardigst Tydthip maakt in
's Lands Gefchiedemsfen : eene Omwenteling van deezen gevreesd, van geenen gehoopt, van deezen ge„ laakt, van geenen gepreezen , van deezen betreurd,
„ van geenen toegejuichd.
„ Wy vangen met dit Boek de Befchryving van 't
„ een en ander aan. Doch moeten, eer wy daar toe
„ treeden, den Leezer eenige oogenblikken toeven, om
hem de Lotgevallen des Lands, met het oog van heu„ fche onpartydigheid, te doen befchouwen, en te waar„ schuwen tegen oordeelvellingen , waarin Drift den
„ meester fpeelt, en die te deezer oorzaake van de waar
-„heidafwykn.
„ In den loop van 's Lands Gefchiedenisfen, door ons te
„ boek geflaagen, ondervonden wy te meermaálen, welk een
„ zwaare taak wy op ons genomen hadden met een Tyd„ vak te befchryven 't geen wy beleefden; een bezwaar,
„ van 't welk wy niet onkundig waren, toen wy dit Werk
„ aanvingen; doch 't geen wy gaarne willen bekennen, dat
„ op de proeve veel grooter bleek te zyn , dan wy het
„ ons hadden voorgeteld. — Wel verre dat die moeilyk„ heil altoos even groot ware; niet zelden mogten wy,
„ zonder ze merkbaar te voelen, de Voorvallen te ne„ derfellen , en des noodig met voldingende Getuigenisfen
„ ílaaven ; doch wy befpeurden dezelve in drukkende
„ zwaarte, by het aangroeien der Partyfchappen en daar
„ uit voortvloeiende bedryven. Hoe meer deeze toena.
„ men hoe ftrydiger de Befcheiden wierden, en hoe be„ zwaarlyker tusfchen het vergrootende en verkleinende,
„ zo van den eenen als den anderen kant, het midden
„ en de waarheid te treffen; om deeze laatste was het
„ ons
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„ ons te doen, en blykt dit ons doel nu wy den Afloop
„ naderen van zo veel Gefchils, Tweedragts, Oproers
en Gewelds.
„ De aanleidende Oorzaaken tot het zoeken eener
Grondwettige HerJlellinge, gelyk men dezelve noemde,
„ de naaste bron der thans hoogloopende Verdeeldheden,
,, hebben wy reeds opgegeeven , en de Bedryven, om
„ dezelve daar te Rellen , vervolgens in 't breede ver„ meld, als mede de poogingen om die tegen te werken
„ en te verydelen. Te midden van dit alles blaakte
„ het reeds ontvlamde en Reeds aangettookte vuur van
„ deeriyke Partyfchappen hooger en hoog er op, en dreig,
„ de een algemeenen brand. Men fchreef, wederzyds, el„ kander de haatlykfte, fnoodfte en landverderflykfte,
„ Oogmerken en Gedraagingen toe. Geen Naamen fchee„ nen te leelyk om 'er elkander mede te beftempelen;
„ geen Middelen te fchandlyk om over en weder ge„ breikt te worden, tot zwartmaaking van Party. Wes„ halven het ligt valle voor den Partykiezenden , om
, uit de voorhanden zynde Schriften , van dien tyd,
„ deeze of geene Party afzigtig te doen voorkomen (*).
„ Dan heeft het by deezen en geenen der Partyen niet
„ ontbrooken aan Lieden, wier Oogmerken en Bedryven
„ verdienen gelaakt te worden ; het ontbrak by beiden
„ ook niet aan de zodanigen, wier Bedoelingen, en Werk„ zaamheden eenigen lof zullen wegdraagen, nneer al„ les in de fchaale der Onpartydigheid worde opge„ woogen.
„ In het erkennen, dat 'er Gebreken, om Herflielling
„ roepende, fchoon door deezen grooter en menigvuldi„ ger
(*) „ De Party, die in 't einde het onderfeit heeft moeten
delven, met zwarte verwen af te fchilderen , is niet ongewoon of vreemd, en zouden wy eene Lyst van Werken,
„ uit de pen van bekende Schryvers gevloeid, om van andere
„ niet te fpreeken , hier kunnen ophangen , waarin men die
„ kleuren ryklyk bezigde : wy zouden 'er tegen over kunnen
„ plaatzen eene Lyst van Schriften, die de bovendryvende Party
" even zeer bezwalkt; dan wy laaten dit agter vege, om
„ dat ze in veeler handen en in Boekbeoordeelingen van dien
tyd deels ontleend zyn." Hier aan hegt de Schryver in
deeze Aantekening eene daar mede zamenitemmende plaats uit
de N. Nederl. jaarb. die zeker niet tot door hem Nieuwe Staatsgezinden genoemden behoorde.
Ff3
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„ ger aan door anderen voorgefteld in ons Staatsbeftuur
,, plaats hadden, was men van we 1erzyden ééns : doch
„ men verfchiide hemelsbreedte in de Opgave van de
„ Oorzaaken, waar uit ze ontflonden, en gevolglyk ook
in de voordragt en bewerkftelling der Middelen, om
„ ze te weeren. Hier werkte een onderícheiden Inzigt,
„ en een daar op gegrond verfchillencl Oordeel. Welk
„ een en ander, behoudens de beste en Vaderlandlie„ vendf}e bedoelingen, kan plaats grypen. Dan, wie,
„ der Menfchen aart en de kragt der dikwerf aange.
„ vuurde Hartstogten kennende, zal zich verwonderen,
„ dat men, in de volvoering, het pad der Bedaardheid,
„ in gereezene Volksgefchillen zo moeilyk, om niet te
„ zeggen onmogelyk , te houden , bezyden tradt, en zo
s van den eerren als den anderen kant afdwaalde.
n Wy Rellen deeze bedenkingen , die breeder uit te
,, werken de aart van ons Gefchiedkundig Werk verbiedt , ter neder, als algemeene Waarheden , welkex
herinnering vaak te ftade zal komen, onder het leezen
„ onzer Vaderland/die Historie, en welker toepasfing op
„ byzondere Gevallen en Perfoonen wy best overlaaten
,,,, aan hun, die, in onzen arbeid, eer een Verhaal, dan
„ eene Beoordeeling, van het gebeurde. zoeken. — Kan
,, dit oorzaak geeven, dat ons Werk geen der driftigen
„ en heethoofdigen van beide de Partyen voldoet (en wie
is onkundig, dat 'er onder beiden van deezen ftempel
„ niet weinigen gevonden worden ?) het -zal ons aange.
„ naam weezen, wanneer onzydige Beoordeelaars 't zelve
met hunne goedkeuring verwaardigen."
Hoe weinig de Vervaardiger deezes Gefchiedkundigetr
Werks, die blykbaar tot de Patriottifche zyde behoort,
en in de dagen van dier Verdrukking, fchoon met be,
fcheidènheid, 'er voor uitkwam, aan de Oranje Party
voldaan hebbe, kan, onder andere, blyken uit het Ge*
fchryf var. den Ex - Hoogleeraar KLUIT, in diens Iets
over desa Engelfchen Oorlog net de Republiek, en over
Nederlands Koophandel , deszelfs Bloei en Middelen van
Flerjiel (*). En twyfelen wy niet, of zyne pen zal,
naa de Tegenomwenteling, een vryer loop veemen.
Veel was het reeds, dat hy, in de dagen der Vryheids,
ver.
,

,

,,

(*) Zie onze Beoordeeling van dit Werk ju onze 4lgem,

Vaderl. Letteroef. voor 1795. bf. s96.
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verdrukking, zo durfde fchryven als by fchreef; doch ,
welbeweezene zaaken aanvoerende, heeft men hem, fchoon,
gelyk wy in 't zekere weeten, met wederzin, ongemoeid
gelaaten.
Wy mogen onze Leezers niet ononderrigt laaten van
bet Plan, 't welk de Gefchiedfchryver zich voorfielt in
het vervaardigen van- dit zeker moeilyk gedeelte zyns
arbeids. „ Eigenaartig," fchryft hy, „ zullen wy eerst
„ het oog vestigen op zodanige Byzonderheden, die gezegd mogen worden van eenen meer algemeenen aart
„ te zyn , en op den Staat, in 't groot befchouwd, te
„ werken ; om vervolgens af te daalen tot elk Gewest
„ niet alleen, maar tot enkele Steden en Plaatzen in de.
zelve. Immers was de toedragt der zaaken zodanig,
, dat, zonder eene zo gedeeltlyke befchryving, het ge„ heel zeer gebrekkig en onvolkomen zou weezen. Ver
zulks eene breedfpraakigheid, en de herhaal--,orzakt
„ de voordelling van foortgelyke Tafereelen, wy zullen
„ ons, zo veel mogelyk, voor eigenlyk gezegde Langwyligheid wagten; terwyl wy in de Tafereelen, die
foortgelyk mogen heeten , verfcheidenheids genoeg
„ zullen ontmoeten, afhangende van de Plaats, die ten
„ tooneele flrekt ; waar op onderfcheidene Perfoonen,
„ van zeer verfchiIlende Characters, die zich in dusdanige omílandigheden meer en meer ontwikkelen, hunne
„ rollen fpeelen. "
In beantwoording aan dit Plan, ftrekt het Boek, waar
van het gemelde ter opening dient, om aan te toonera
eensdeels de verwydering der Partyen, en de Middelen
van onderfcheiden aart aangewend om dezelve tot een te
brengen , zo binnen- als buitenlandfiche, met derzelver
vrugtloozen afloop. Men kan dit Boek niet leezen, zon.
der gevoelige aandoening wegens de behandelingen Hol.
and aangedaan; hoe men den last der Betaalingen goed.
deels, wat het Zeeweezen betrof, op Holland liet aankomen: terwyl men Staatsregels, ten aanziene der Betaalinge,
omhelsde, van een allerverderflykften aart. Wy kunnen
niet nalaaten op bl. 167 te wyzen.
Het XL Boek, het laatfl•e in dit Deel , opent het
Tooneel des Burgerkrygs. Met vermelding van 't Bevel aan den Generaal VAN RYSSEL gegeeven wegens het
trekken op Utrechts Grondgebied , en de gevolgen daar
van op het Krygsweezen van den Staat ; het verloopen
van het Hallandsch Cordon; het overloopen na GelderFf4
land.
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land. Twist tusfchen de Algemeene Staaten en Staaten van
Holland, tot gedreigde fcheuring voortgezet. De Wapening van Holland, en byzonder van de Wapenhandelen.
de Genootfchappen aldaar. De Aanftelling van de Cornmisfee te [Voerden; en de veelvuldige tegenwerkingen ,
welke dezelve ontmoette. Wat deeze Commisfie, ondanks
die hindernisfén, zo te Land als te Water, deedt. — Men
kan dit. Boek niet leezen zonder den Patriottifchcn Tver
der Íngezetenen van Holland te bewonderen, en teffens
te bejammeren, dat die drift, by mangel van eene genoegzaame regeling, en bovenal van volhardende onder
toen het op 't nypen aan--ileumngvahord,
kwam, geen gelukkiger gevolgen hadt -- gevolgen die
ons Land zouden behoed hebben voor eene Omwenteling, die de bron mag heeten van de ons nog gevoelig
drukkende Landsonheilen. Dan genoeg. — Wy
fchryven Boekbeoordeelingen, en weerhouden onze pen in
bet te nederzetten van daar op indringende aanmerkingen.

Historie van het herbond en de Smeekfchriften der Ne derlandfche Edelen, ter verkryginge van Vryheid in den
Godsdienst en Burgerflaat , in de ,naaren 1565-1567.
Uit veele oorfpronglyke GedenkJiukken zamengeJlcici, door
JONA WILTA M TE WATER, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelyke Gefchiedenisfen te Leyden, h istoriefchry ver van Zeeland. Vierde Stuk. Te Middelburg, by
P. Gillisfen, 1796. In gr. 8vo. 488 bl.
`

T7erlangende betuigden wy het Vierde of Slotdeel des
V opgegeeven Werks te gemoete te zien (*), en daar
mede ten einde gebragt een Werk, waaraan zo veel arbeids befteed was ; waarin zo veele voor den Liefheb
-berdValnfchGiedsèblangrykz.
ken gevonden worden , elders geheel te vergeefsch gezogt, of zeer gebrekkig gdvonden. 't Zelve in handen
gekreegen hebbende, verwylden wy niet onzer Nieuws
voldoening te verfchafl'en -gie,rhdnWta
door eene oogenbliklyk daar op volgende leezing; en willen wy ook niet agterlyk weezen met onzen Leezeren des
verlag te doen.
An() Zie hier boven, bl. 67.

f. W. T E WATER, HET VERB. DER NED. EDELEN. 413
Andermaal geeft de Schryver de redenen op van de
vertraagde Uitgave eens Werks, waar aan hy, omtrent
dertig waren geleden, de hand floeg, en vóór twintig jaaren het Eerfle Deel uitgaf: en byzonder wegens het lang
achterblyven der beide laatfte Stukken. Ook vindt
by zich verpligt eenige verfchooning te vraagen, dat deeze
Historie, tegen zyn eerfte beftek , zo breed uitliep. Indien hier eenige aanmerking op vallen mogt, verzoekt
hy dat het gefteld worde op rekening van de Heeren,
die de vriendlykheid hadden, hem een grooten voorraad
van Aantekeningen en Gedenkftukken , dit aanmerkelyk
gedeelte onzer Vaderlandiche Gefchiedenisfen betreffende, op de verpllgtendite wyze toe te fchikken. Hun•
ner gedenkt hy met onderfcheiding van bl. 408 -420 van
dit Stuk , daar ten flot fchryvende : „ Door de optel„ ling van alle deeze hulpmiddelen kan, aan den eenen
kant , de verwondering van zommigen verminderen ,
„ dat ik zoo veele byzonderheden omtrent de Geflach„ ten en bedryven der meeste verbonden Edelen onder
„ 't oog van myne Leezers brengen konde ; maar, aan
„ de andere zyde, moet hunne dankerkentenis vermeer„ Berd worden, dat zo veele Heeren my de hand ge„ bonden hebben, ter oprichtinge van een gedenkteken
„ voor de edele Grondleggers der Nederlandfche Vry.
„ heidi"
Edelaartig is de betuiging des Schryvers. „ Hoewel
„ niet onverfchillig over de goedkeuringe , waar mede
kundigen dit Werk ontvingen , betuige ik egter, by
„ herhaalinge, dat de verbeterende aanmerkingen, in me„ nigte toegezonden, my aangenaamer waren dan hunne
„ loffpraaken : de laat(te zyn blyken van Vriendfchap;
„ de eerfte verfpreiden licht over 's Lands Gefchiede„ nisfen; het eene ftreelt de eerzucht; het andere vol„ doet aan een leergierig gemoed. Welk gebruik
„ van alle medegedeelde aanmerkingen door my gemaakt
zy, tot verbetering van myne misflagen, zal best bly„ ken uit de Byvoegzelen aan het einde van het derde
„ en vierde Stuk te vinden. — Zo gereed ik was myne
„ feilen te erkennen, en, op voorlichting van anderen, te
„ verbeteren, even zeer zou eene ongegronde verdenking van Partydigheid my onaangenaam zyn; volko„ menlyk overtuigd zynde , dat de Waarheid de Ziet
„ der Gefchiedenisfe zy, en Onzydigheid een Hoofdver.
„ eischte van een Historiefchryver."
Ef5
Geen.
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Geenzins ontglipt den Hongleeraar een gereed te niaakene aanmerking óp veelvuldige kleinheden, of kleinighe•
den, in dit Werk te vinden, ten aanziene van zommige
Geflachten, Perfbonen, I asteelen, enz. Hy erkent, dat
ze zonder moeite hadden kunnen achtergelaaten worden;
doch merkt op, en wy fchryven deeze aanmerking gaarne af, als eene dikmaals vergeete doch hoognoodige les
in de Gefchiedkunde , ook niet zelden met eene neuswyze viezigheid gewraakt, door lieden, die onbevoegd
zich tot Regters opwierpen, „ In 't Gefchiedkundige is
„ het niet zelden bezwaariyk te bepaalen, wat alen voor
„ kleinheden te houden hebbe , indien men niet vooraf
„ alle omilandigheden van tyden en plaatzen, perfoonen
en gebeurtenisfen, door en door weet, en met alle op„ lettenheid onderzogt heeft. Om my, hier, niet te be„ roepen op de Heilige Gefchiedfchryvers, of op oude
„ Griekfche en Romeinfche Historiefchryvers , die veele
byzonderheden verhaalen, welke, in 't afgetrokkene, vat;
,, klein belang konden fchynen, en echter van groot ge„ wigt zyn, indien wy op de gebeurtenisfen, in haar
geheel befchouwd, noodige acht ílaan ; men weet hoe
„ groote Mannen, en die in de Historiekunde grooten
„ lof hadden, hier over gedacht hebben (*). •---- Voor,, waar kleinheden hebben fomtyds gevolgen van gewigt
,, uitgeleverd; doen ons 's Volks gezindheid meer van na,, by kennerf ; waren dikwyls, inzonderheid in burgerlyke beroerten, van grooten invloed op den Raat der
„ Regeeringe; zyn veeltyds belangryk om ons het waare
,, Chara&er van menfchen te leeren opmaaken; en heb,, ben, wegens haare eenvoudigheid en onbetwistbaare
,, zekerheid, niet zelden grootere kracht op 't mensch„ lyk gemoed dan veel gewigtere zaaken, die min ze,
ker zyn. Daarenboven, wat den eenen als een beuze', ling voorkomt, rekent een ander ten hoogtien merk,
', waardig, en fomn}ige geringe byzonderheden , welke in
°„de eene Provincie of Stad naauwlyks opmerkinge íchy„ nen
(•) Hier beroept zich TE WATER op de Getuigenisfen van
iIOOFT, BRANDT, WAGENAAR en VAN LLMBORCH , verzameld en

aangedrongen door den Heer VAN DER CAPELLEN tot de Marsth
en Lathmer,, in de Voorreden , geplaatst voor het Tweede
Deel der Gedenkfchriften van Jr. H. VAN DE8 CAPELLEN, Heer*

yan Aartsbergen, bl. XX!V—XXVII.
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„ nen te verdienen , zyn zeer gefchikt om elders elks
aandacht op te wekken."
Wyders duidt de Voorredenaar aan, dat, naardien eet;
groot deel van het Derde en Vierde Stuk reeds vóór
veele jaaren afgedrukt lag, dit de rede oplevert, waarom
by aldaar van eenige Heeren als nog leevende, of in
zommige Ampten gefteld, fpreekt, hoewel zy reeds overIeden zyn, of van hunne Posten verlaaten.
Met recht, merkt hy op, zou iemand de verwarde
fchikking der Bylaagen kunnen berispen. Dan , behal.
ven dat hy dezelve van tyd tot tyd liet drukken , wanneer by meest noodig hadt zich op dezelve te beroepen,
kwamen zy hem niet alle te gelyk ter hand. Om die
wanorde te herftellen dient de volgende Lyst der Stuken, welke wy, ter aanwyzinge van den Inhoud, hier
plaatzen.
,Verbond der Edelen in 't paar 1565 in 't Fransch uit
LE PETIT, en in 't Nederduitsch uit BOR, en een MS. —
Vyf ondeffcheiden en uit MSS. ontleende Naamlysten der
Verbonden Edelen Hun Smeekfchirift aan de Landvoogdes den S 1pril i566, in 't Fransch volgens de eerjle
uitgave in dat daar Privilegie der Landyoogdesf
tot het drukken van het Smeekfchrift dr Edelen ---.
Brief der Hertoginne aan Prins WILLEM DEN I. —
,Vertoog aan Koning PHILIPS op 't Request by de Edelen
aan de Hertoginne overgeleverd Brief van Koning
PHILIPS aan 't Hof van Friesland — Drie Brieven van
't Hof van Holland aan die van Tsfelflein Gefluit
der Bondgenooten te St. Trui/en Naamen der Verbonden Edelen, die het Smeekfchrift aan den Koning,
waar by dertig Tonnen Gouds aangeboden worden, onder.
Lekend hebben Brief der Hertoginne aan N. SPIE.
RINCK — Brief van H. VAN BREDERODE aan de Landvoogdesfe Haar antwoord op denzelven Nader
Smeekfchrift der Bondgeneoten aan de Landvoogdesfe -Smeekfchrift der Hervormden aan de Verbonden Edelen —
Verbintenis van een/ge Edelen ter opbrenginge van Geld
tot voortzettinge van den Oorlog ----- Indaagingen der
Graaven L. VAN NASSAU, W. VAN DEN BERG, FL. VAN
Verdrag tus.
PALLANDT, en H. VAN BREDERODE
fchen Benige Edelen om den Spaanfehen Vyand tegenfland
te bieden Dagregister loopende van 1564 tot 1567 —
,Pefchryving van een GedenkJluk, belangende de Neder.
jandfche Gefchiedenisfen i56o -1566.

Stuk

.
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Stukken betreffende de Geflachten, in Alphabetifchc
orde gerangfchikt . ANDRINGA — VAN DEN BONGARD
(3f BOOMGAARD VAN BRAKEL VAN BREDE RODE — VAN DER CAPELLEN — VAN DER DOES —
VAN DUVENVOORDE en WASSENAER VAN LEEF.
VAN LIERE
VAN DER MARCK — VAN
DAEL
MARNIX -- VAN MERODE -- PRAET VAN MOEILKERKEN
VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

Niet zonder aandoeninge lazen wy de Verbintenis van
Negen Edelen, 1I. DE BREDERODE , ADOLF VAN DER
AA, CHRISTOFFEL VAN LEEFDAEL, ALBRECHT VAN
I-IUCHTENBROUCH, DIEDERICK VAN HAEFTEN, DIEDEPICK VAN SONOY, WILLEM VAN ZEUEBERCH, CRISPINUS
VAN ALBRUCX en A. DOMBERCH , om twaalf duizend

Carolus Guldens tot het voeren van den kryg op te brengen. — Hoe zeer ook aangevuurd om vergelykingen
e maaken, willen wy ze niet ter neder fchryven; doch
konden het vermelden der Naamen van Mannen, die za'
menfpanningen , uit het diepst der beurze gehaald, bybragten, niet ter penne inhouden; en daar by te voegen,
hoe, in onze dagen, die beloofde, maar nimmer gebeeyene, Naamlysten der Tekenaaren in eene vrywillige Gifte
aan den Lande, veel, zeer veel, zouden gedaan hebben om
deezen te befchaamen, geenen op te wakkeren. — Mis
waren de Naawnen niet van den fmaak --- mis--fchien
fchien ontbraken 'er, die men gaarne met groote letteren gefpeld zag misfchien ... doch waarom vrugt•
booze misfchienen opeengehoopt.....
Al het zonderlinge, hier -voorkomende, aan te flippen,
zou een ons onvergbaaren arbeid weezen. Met genoegen
zagen wy hier bewaard het Opfchrift der Grafnaalde,
ter eere van het Geelacht van VAN DER DO] s, byzon.
derlyk van JANUS DOUSA, in de Kerk te Noordwyk aan

den Rhyn den 3 O. 1792 opgerigt; als mede het

Lofdicht van BONAVENTURA VULCAN_IUS, Profesfor to

Leyden , op de nnales Batavi e, door JANUS DOUSA ,
den Vader en den Zoon, gefchreeven; uit het oorfpronglyke , berustende in de Bibliotheek van 's Lands Uni•
verfiteit te Leyden. Wy fchryven het af.
In yan( Doufe P. & Tani Doufe F.
,lnnales J ate vic.

11iftorici non est pro Vero obtrudere fucum,
Qui Verum, ille Animam fubitrahit Hittoriat.
Hot
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hoc fecere alii, Hiftoricorum baud nomine digni,
Qui phaleras populo & fumnia vendere amant.
DovsA Pater Natusque, tbli getnina altra Batavi,
Sublatam Hiftorix rettituere animam.
Et Verum terfe ac breviter duin fcribit uterque,
Par TAC;TO Batavus, par tibi c:uspe sluit.
Pulchrum est Hiftoricos, DOSIS, fuperasfe Batavos,
Pulchrius Hiforicis Romulidum esfe pares.
Debita quippe fuit genti fors ia Batavutn,
Romani focios quos habuere fibi ,
Ut, virtute pares illis & fortibus armis,
Hiftoricos habeant arte fideque pares.

Wy fiaan het blad om, en vinden daar de Befchryving
an een aanmerkelyk Gedenkjiuk, betreffende de Nederland..
fche Gefchiedenisfen, in de ,Vaaren 1 5 6o- 1566, (gemeld
in het III Stuk deezer Historie,, bl. 5i9.) medegedeeld door
den Heere H. G. VAN BREUGEL, Predikant te Dordrecht;
deeze willen Wy onzen Leezeren mededeelen; algemeener
zal dezelve fmaaken, dan het Latynsch Lofdicht, 't geen
egter zyne goedgunners ook gewis zal gevonden hebben.
De Befchryvmg luidt:
„ Het is een dunne zilverti plaat, in de gedaante van
een hart, kunftig en keurig van weerszyden befneeden,
dragende alle tekens van oudheid, en zynde, blyk„ baar uit .deszelfs oogje aan 't boven einde, voormaals
„ op de^ borst gedragen.
„ In t algemeen ftaan daar op afgebeeld de Neder].
„ Beroertens van Ao. 1560 —1566, gelyk het eerfte jaar„ tal op de eene, en 't andere op de andere zyde boven
„ aan Raat.
„ Elke zyde fchynt my toe in 4 coupletjes verdeeld
„ te zyn.
Op de voorzyde vertoont zich in het
iíle gedeelte de Cardinaal VAN GRANVELLE in den.
„ Raad ven zes Bisschoppen, terwyl aan zyne voeten een
„ gekroonde Kat (Orange) met een Muisje in den bek
heen loopt. Lager Granvel. Spiritus Eili. In het
,, 2de daar onder f'aande deel , ziet men 'er een in
„ het veld, op een verheven plaats, ftaan prediken , uit
„ wiens mond over eene groote fchaar 't woord Veritas
gaat. In het
„ ede wordt MARGRIET VAN OOSTENRYI{ (al de onder-

„ fchrapte woorden (taan uitgedrukt,) het Smeekfchrift
„ aangeboden door den Heer VAN BREDERODE , ten

„ over-
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„ overdan van d'Edelen van Holland. Onder Libertai
,, Patriae. In het
„ 4de Benige lieden , die een Heer met veel onder„ danigheid zoeken te fpreeken , maar die hun in allen
„ yl ontwykt, en de trappen opklimt: in cie punt onder
aan I. V. T. R. zynde waarfchynlyk de Naamletters
t , van den Graveerder.
„ Op het Ruggefluk vindt men, boven aan, 1566, eií
, uitvoerig aan cie flinke zyde verbeeld den Beeldenftornà
„ en alle deszelfs omítandigheden : terwyl men aan de
rechte zyde boven aan een biddend Beeldtje ziet, dra=
gende het doll, Wapen op zyne dye, boven 't welk
t, Germania inferior, en waar aan door een hand uit de
„ wulken een hart wordt toegeftooken met de woorden
Cor Regis in manu Dei. Deeze bidder heeft voor zich
„ eene Moeder, welke haaren Zuigeling ; en andere by,, ftaande Kinderen, met veel tederheid tragt te bedekken,
„ en te befchermen. En tusfchen die twee Beeldtjes leest
men , Mifericordia.
„ Terwyl dit gefchied, zit Madame de Parma daar
s , onder te visfchen in een vyver van bloed; doch haalt
ij zagtkens haar vischnet na zich, ten teken van haar
„ voorneemen om het Gouvernantfchap neer te leggen. .
„ Voorts ziet men in 't beneden deel eenige aan gal=
gen en boomen opgehangene Lyken , welke van drie
„ ftaande Heeren (de Graven van EGMOND, HOORN en
„ Pr. VAN ORANGE) met verbaasdheid worden befchouwd;
„ maar van agteren belaagd worden door twee gewapende
, en brandende fakkels dragende Lieden.
„ Onder den Beeldenftorm leest men Dive Dieu, ld.
fante du Roy ; la Profperite des Geus. En in de punt
„ van de plaat, aan den voet van gem. Graven en Prins,
„ vindt men de Afbeelding van een Wapen of van een
Penning, in wiens midden een geboogen Tak is met
„ de Letteren N. V. D. drukkende, zo 't my voorkomt,
„ in 't kort uit 't geen daar om heen slaat, Niet voor
Deugd, en waar mede die Prins en die Graven my
„ toefchynen te willen te kennen geeven hun afkeer van
den Beeldenftorm , openlyk betuigende, dat deeze lie,, den, wier lyken zy met droefheid beíchouwen, niet om
„ hun Deugd, maar ondeugd, aan een zo droevig einde
„ waren geraakt."
Naa deeze befchryving der Penningplaat, naar 't berigt
van den Zender VAN BIBEUGEL, zo keurig en zinryk befneei
;
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ineeden als 'er een in de Cabinetten te vinden is, brengt de
Berigtgeever zyne welgegronde gistingen by wegens den
Draager van dezelve in de Nederlandfche Beroerten; en dat
het moet geweest zyn, AREND VAN DORP, den Z. Zeefchen
Gouverneur ,of van deszelfs Broeder PHILIPS, eenigen Zoon
van FREDERIK VAN DORP , die Gouverneur van Tholen
was, en het inneemen van den Briel, in 't Jaar I572, heeft
bygewoond ; althans dezelve was hem aangekomen van
MARIA VAN DORP, wier Dogter gehuwd geweest was
met des Belchryvers Vrouws Moeder, uit wier Boedel, en
dus uit de zesde hand, dit tluk ('t welk in den Jaare 1724,
in eene openbaare Verkooping in 'sHaage, voor f 255.
is ingehouden) in des Schryvers bezitting gekomen is.
Veel voldoenings hebben wy ontvangen uit de Letters
kundige Berigten, belangende de Gefchiedfchryvers der
Nederlandfehe Beroerten, in de XVIde Eeuwe. Niet de
bekende, die dezelve, of algemeen, of, meer bepaald,
tot een of ander der Gewesten of Steden, befchreeven
hebben, die meerendeels elk weet; maar van anderen,
van wier arbeid by zich in het vervaardigen deezes Werks
bediend heeft. Wy nemen de eeríte, welke hier voor
-komt,envrbld.
„ MICHAELIS AITSINGER de Leone Betgica ejusque to
,, pagraphica atque historica defcriptione Liber. Dit Werk
„ behelst de voornaamfte Nederlandfche Gefchiedenisfen,
„ federt den Jaare 1559 tot het Jaar 1583, wanneer het
„ te Keulen uitgegeeven werdt. Naderhand volgde nog
„ een Appendix tot dit Werk, beginnende met 1583, en
„ eindigende met 1587, in welk Jaar dit Aanhangzel ook
„ te Keulen te voorfchyn kwam. De titel van een anderen druk of uitgave, ten Jaare 1588, wordt geheel ge„ meld door den Hoogleeraar SAXIUS Onom. Lit. Part. V.
P. 43, 544, en ook aangetekend dat dit Boek zeer zeld.
zaam voorkomt. In de Bibliotheca feleaa van c. mi„ CHIELS , Part. II. p. 3, vond ik nog een laater druk
,, vermeld, en die vermeerderd is met een Aanhangzel,
„ tot • op 't Jaar 1596; en dat, in 't ,jaar 1 579 , door hem
te Antwerpen uitgegeeven is Pentapus Regnorum Mun„ di; zynde een Voorlooper van deszelfs Leo Belgi„ cus, en opgedraagen aan Keizer MAXIMILIAAN.
„ De Schryver , die een Oostenryksch Edelman was,
„ en Raad van vier Keizers, KAREL V, FERDINAND I,
„ MAXIMILIAAN II .en RUDOLF II, geweest is, noemt
„ zich in dit Werk, AITZINGER, EYTZINGLR en E YZIN;

,> OER;
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, Gnr. ; doch uit oorfpronglyke ffiukken, daar in te vin„ den, p. 30-3, blykt, dat de Geflachtnaam was VAN
, EYTZING. Zyn Vader wordt genaamd CHRISTOFFEL,
„ Baron van Lytzing, van Sc/;ratental, Groot en ecrfle
„ Hojmneester Iles Konings van Bohcine, Heer van Cortdé,
„ Fraisne aan de Schelde, enz.
,, Naa dat MICHAëL zich te Leuven, onder RAMUS en
„ andere Hoogleeraaren, in verfcheide Weetenfchappen
geoefend hadt, bleef by een geruimen tyd in de Neder„ landen. Dit gaf hem gelegenheid om 't begin en den
„ voortgang der Beroerten van naby te zien, en dezelve ,
„ gelyk ook vAN DER HAER de init. turn. Belg. Lib. I.
,, p• 1 93 van hem getuigt, met naauwkeurigheid te be„ fchryven. Was dit Werk hun bekend geweest, ik
„ twyfele geenzins of onze laatere Vaderlandfche Gefchied„ fchryvers zouden 'er een nuttig gebruik van gemaakt
„ hebben. Dc Naam zelfs van deezen Schryver was
bykans in vergetelheid geraakt ; doch zedert weinig
maanden fprak elk van hem, uit aanmerking van ze„ kere oude Voorzegginge, door hem te Mechelen, in het
„ Klooster der Karfreliten, ontdekt, en in 't gemelde Werk
geplaatst, p. 503. P. VALKNIER heeft dezelve, in 't
„ L'erwerd Europa , bl. 777 en 778, daar uit in 't La,, tyn, doch nier zonder gebrek, doen nadrukken , en in
't Nederduitsch vertaald. Hy past de zogenaamde
Voorfpelling toe op het voorgevallene , in den Jaare
„ r67z. Veelgin zochten de vervulling daar van in 't geen
reeds in 't Jaar 1795 gebeurd is, of eerlang zou kun„ nen gefchieden. ik fchryve aan het ééne even weinig
„ gezags toe als aan het andere gevoelen. Indien de lief,, hebbers van zulke Voorzeggingen nu ook met hunne
„ aandacht gevallen waren op eene andere Voorfpellinge,
welke AITZINGER in de Opdragt van het Aanhangzel
„ zyns Werks; gedagtekend z:} Sept. 1586, getuigt, dat
vyf en zestig jaaren te vooren in Zvitzerland in fteen
„ gehouwen was, en waar van de inhoud nog veel aan.
„ merkelyker is, wie weet welke geheimen zy daar in zou.
„ den gezogt hebben. Wat 'er ook van die beide Voor„ zeggingen zyn moge, wenschlyk is het dat de laat(le
„ woorden van dezelve ook nu haast waarheid worden,
te weeten, dat men de wapenen nederleggen zal, en
„ den vrede een(temmiglyk omhelzen, en dat 'er, de ge„ heele wereld door, vrede en overvloed zyn zal."
In de opgave der Werken (preekt onze Schryver van
een
,
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ten Handfchrift ; ten tytel hebbende : Het Graeffchap
,van Zeelans , rcjrcefenteerende cortelyck desfelfs ftaet van
den beginne der Graeven van ilollant ende Zeelant
te; den jars 1579 ----- door Jonkheer JACOB VAN
GIRYPSKERCKE, Heere van Grypskercke. Het eerde Hoofduk daar van is uitgegeeven door 's Hoogleeraars Vader,
in diens Hoogadelyk en adefrye Zeeland, 1761. Hy voegt
er by: „ Een Schryver, die, naar waarheid, van zich
getuigt: Niemands dank deed my deeze moeite onderneenaen; den ondank vreeze ik alzo weinig als ik den
„ dank verlange; zulk een Schryver verdient van elk ge„ leezen te worden. Hiertoe hoop ik mynen L andge.
nooten g elegenheid te zullen geeven."
Desgelyks heeft de Hoogleeraar TE WATER, uit Bene
herzameling van Stukken, behoorende tot den tyd der Ne
Beroerten, in 't gaar 1565 , en vervolgens,-derlan/th
hem ten gebruike toegezonden door Mr . JAN BUitMAN,
Raad- en Rentmeester Generaal der Beden van Brabant,
behalven bet reeds, gebruikte, andere, geen rechtfireekfche
1ettekking op de Gefchiedenis van het Bondgenootfchap
hebbende afgefchreeven; deeze zal by gaarne, by eene
andere gelegenheid, aan 't licht brengen, en, zo veel noodig is, door korte historifche aantekeningen tragten op
te heideren.
By de Sloth' ankundiging deezes Werks zien wy den
voorgenomen arbeid des Hoogleeraars in dit vak met ver•
langen te gemoete,
,,

;

Meizen door Zwitférland, Italien, Sic/lien en de Griekfche
Eilanden , naar KonJlantinopolen , en van daar te rug
door een gedeelte van Griekenland, over Ragufa en de
Dalmatifche Eilanden, in de ,naaren I77, i78^3, 1789
Door THOMAS WATKINS, A M. Uit he Engelcch ver
Derde Deel. Te Haarlem, by F. Bohu, 1795--tald.
In gr. 8vo 161 bl,
eery fpoedig, van de twee nog voorhanden zynde verV taalde Deelen deezer meermaals door ons gepreezene
Reize, beloofden wy, onlangs, verflag te zullen doen (*).
Om in 't gelyk te komen, hadden wy toen voor, twee
Dee.
(*) Zie, hier boven, bi. 383.
L1TT . z796 . à 7o. IQ.
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Deelen te zamen te neemen; doch wy kwamen van dit
denkbeeld welhaast terugge, en bepaalden ons om van elk
afzonderlyk, en dus thans van het Derde Deel, te fpreeken.
De verkorte Opgave van den voorgeplaatfen Inhoud, en
't geen wy voorts uit het Werk ontleenen, zal, vertrouwen
wy, by onze Leezers deeze afzonderlyke Aankondiging
billyken.
De vier eerfee Brieven in dit III Deel behelzen eene
Befchryving van het Hedendaagsch Rome. De vol
doet ons Napels in den tegenwoordigen tyd ken--gend
nen. --- Voorts vertrekt onze Reiziger na Sicili'n, en
de leezenswaardige Reis derwaards is in den naastlaatiten
Brieve begreepen; terwyl de laatfte ons te Mesfina brengt,
en eene Befchryving bevat van de beklimming des Bergs
/Etna, in een jaargetyde, den, winter náamlyk, waar in
men dikwyls gezegd hadt, dat het onmogelyk was dien
top te bereiken WATKINS volvoerde het egter; doch
met veel gevaars, en men volgt hem niet zonder fchrik,
op die ongebaande, en, in dit faifoen, onbeklimbaar geoordeelde hoogte.
„ Geen Stad heeft," naar , WATKINS oordeel, „ in 't
„ algemeen een grootfcher en te gelyk aruilyker voor., komen ; daar wy, naast de heerlykfte Paleizen, de ge„ ringfte wooningen zien slaan, en Tempels, de pragtigfte
cieraaden der oudheid, verdrongen worden door ichuu„ ren en hutten." Een Minnaar der Oudheden, als
WATKINS, vondt Reeds oorzaake om zich te bedroe
-venordfchis,evlPronkfud
Oudheid geleden hadden. Naa de vermelding van
Benige deezer in dcrzelver deerlyken toeftand, vaart by
voort.
„ De Gebouwen van het Oud Romen zyn dermaate
„ van derzelver bouwftoffe geplonderd, dat zelfs derzel„ ver hegte en dikke muuren doorboord zyn, om het me„ taal, 't geen men gebruikt heeft om ze op te trekken.
Het is droevig voor een liefhebber der Oudheid, die
menigvuldige openingen of ledige vakken te zien, wel„ ke de gierigheid van een Volk , dat deeze Get}ichten
als gedenktekens van Heidenfche Godloosheid 'befchouw„ de, gemaakt heeft. De Flaviaanfche Schouwburg is,
in dit opzigt, zo deerlyk gehavend, dat, toen dezelve
nog in zyn geheel was, PAULUS H, een Zrcn^ti {aan (tot
fchande van zyn land) een gedeelte van dit gebouw liet
„ om.
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„ omverhaalen , om daar van. het Paleis van St. Mar„ kus te bouwen. De Kardinaalen FARNESr, en RIARIÓ
„ volgden zyn voorbeeld ; en misfchien was 'er tegen„ woordig niets overgebleeven van dit majefieusch ge„ bouw, zo niet KLEMMENS V, ten gelukke, was onder„ rigt geworden, dat verfcheidene Kristenen , op die
plaats, voor de roofdieren geworpen waren. Dit be„ woog hein om de plaats te wyden; doch ik vreeze no?
„ dat de plondering voor deeze Godvrugtige daad zo groet
„ geweest is, dat 'er in Bene volgende eeuw weinig meer
dan de grondílagen van te zien zullen zyn."
Een weinig laager laat WATKINS zich hier over dus
hooren : „ 1-be menig,naalen heb ik de rykffe cieraaden
van Bouwkunde in de gefcheurde muuren van een Wyn„ gaard ontdekt! en brokken van Zuilen gevonden, die
„ misfchien voorheen den Schouwburg van SCAURUS
„ fchraagden , maar tegenwoordig dienen voor Hutten
„ onder het laage dak van een hut. Ik befchouwde de„ zelven niet zonder deernis en beklag over do verandering, welke zy ondergaan hadden. Dan de hedendaag
fche Paleizen verwekken alle myne verontwaardiging,
„ vermids ik weete , dat zy uit den roof der heerlykfte
Gy leest
overblyfzels van Romen zyn opgetrokken.
„ dat deeze Stad meermaalen door de Gothen , enz. is
gehavend en geplonderd geworden ; maar, geloof my,
„ de Goshen, die haar de meeste fchade hebben toege„ bragt, waren Naare Paufen en Kardinaalen. Maar wei„ nigen van de veelvuldige Opperpriesters, welke aldaar
„ hun verblyf hielden , zyn vry van deeze fchennis.
„ ALEXANDER VI, een bygeloovige Spanjaard, dreef deeze baldaadigheid tot zulk eene hoogte, dat by de Py„ ramide van scinio geheel liet floopen, om met de flee„ nen daar van de Straaten te plaveyen. Mogt deeze
„ fchender eens te recht geihaan hebben voor een jury
„ van Oudheidskenneren ! "
WATKINS fchreef den 26 Dec. 1737; en hoe veel zyn
nog de zaaken in laatere jaaren, hoe zeer in dit loopend
jaar, veranderd ! „ De zegepraal der Reden over Bygc„ loof en Dweepery heeft 's Paufen gezag zo zeer doen
daalen, dat by tegenwoordig een grootex waereldlyke
„ dan geestlyke Vorst is. Hy bezit in liet hartje en liet
„ fchoonge gedeelte van I!ien een grondgebied van
14, 3 T8 vierkante Geographifche Mylen; als mede nog
C
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?.go rondom 4vignon; fehoon ik niet durve zeggen.
hoe lang hy de laatften zal behouden (*).
„ Niettegenftaande de zo voordeelige ligging zyner Lan.
„ den, zyn dezelve min vruchtbaar, en weineger bevolkt,
„ dan eemge der Italiaanfche Staaten, 't geen men als
„ een gevolg moet befchouwen van Kerklyke overheer.
„ fching, en van die geftadige verwisfeling van Opperge
„ bieders, wier oogmerken eii belangen geenzins (trekken
om hunne Onderdaanen te verryken; maar in tegendeel om
ze te verarmen, ten einde langs dien weg hunne Fami„ lien tot aanzien te verheffen , en met fchatten te over,, laadgin. Op de geheele lange lyst van ST. PIETERS Op,'volgeren, wier historie tot ons 'overgebragris, ken ik
maar weinigen, die het welzyn van hun Volk meer dan
„ de verheffing hunner Maagfchap hebben ter harte genoi
„ men; en onder deeze weinigen muntte bovenal de deugd,, zaame GANGANELLI uit ; doch ongelukkig wierd by
weldraa door de Jefuiten vergeeven.
„ De uitgerekte velden, die weleer zo veele duizenQ , den voedden,maar thans onbebouwd liggen, leveren droe.
„ vige voorbeelden op van het (legt befluur, van den onge,, huwden flaat der Priesteren, en de menigvuldige Gods.
,, dient£ige Feestdagen, welke de Roomschcatholyke Boe.
„ ren, niet alle ftiptheid, waarneemen. Het is onmogelyk,
;, dat eenig tand, buiten den handel , welvaarend kan
„ worden, zo niet de Regeering voornaamlyk let op de
,, bevordering van den Landbouw ; en dit is zo verre af
„ van hier het geval te weezen, dat deeze geheel onder„ drukt wordt door de opkooping van het Koorn. De
arme Landbouwers zyn, in den letterlyken zin, ílaaven
van de Regeering, zynde gedwongen om al hun Graai
„ aan de Apostolifche Kamer te leveren, die 'er'zo veel
„ voor betaalt als haar goeddunkt, en het weder verkoopt
„ voor een `oyster hoogen prys, naar maate het haar kost."
Meer Huislyke byzonderheden blyven by WATKINS niet
onopgemerkt. Onder andere fchryft hy: „ Het is onmo„ gelyk veele kennisfan te RomFna te hebben, zonder een
„ aanmerklyk bezwaar voor zyne beurs, overmids eiken
volgenden morgen , naa dat gy, daags te vooren, brieven of kaartjes aan een huis gebragt hebt, gelyk ook
„ naa
,

(*) Sedert is ook Qvi;non aan de Franfche Republiek gebegt. Pert.
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naa het afT'heid neemen, uwe deur betlormd wordt door
, een heirleger van bedienden, om , 't geen zy hun
„ Mancia noemen, af te .haaien. Deeze fchandelyke ge;, woonte is byzonder eigen aan Rornen, en aldaar alge.
„ meen aangenomen: Ja ' t geen nog fchandelyker is, de
, Heeren zyn niet alleen in het geheim daar van, maar
„ deelen, met de knegts, den buit: daar zy flegts een ge„ ring huurloon geeven aan hunne talryke liverydraagen„ de bedelaars; wel verzekerd zynde; dat deezen genoeg
„ fchadeloos ge('eld worden door het verval, 't geen zy
van. de vreemdelingen krygen, en dat in veele huizen al
„ zeer aanzienlyk is Is de fooi, welke gy geeft, geringer
;, dan zy verwagten , dan ftaat gy bloot, om ,by uwe be;, zoeken, onbefchoft behandeld te worden. Moet men
„ zich niet verwonderen, dat een Man, als de Kardinaal
DE BERNIS; zyne gastvryheid bezoedelt met zulk eene
„ eerlooze gewoonte al mede toe te laaten? Dan dit is
,, maar zo, tot fchande van den geheelen Romeinfchen
,, Adel!"
Niet zonder deelneemjng zullen wy, nevens onzen Rei
uitflap doen na Calabrien en Sicilien , met-ziger,dn
een goede Kaart en eenige weinige Griekfche Schryvers,
om tot Gidfen te dienen: Gepast en gelukkig verwerkt
by de plaatzen der oude Schryveren. En heeft de Vertaaler des Werks ons van dezelve eene Vertaaling ge
fchonken; VONDEL'S Overzetting meest volgende. Meer
ophelderende !lantekeningen van zyne hand , fc hoon
meest kort, komen in dit Deel, dan in de voorige, ons
onder 't ooges
;
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Peis door de Departementen van Frankryk, door een Ge.
zelfchap van Kunflenkars en Geleerden. Met Kaarten
en Plaaten. l'Afpeéh d'un Peu le Libre est fait
enaire de la Lipour l'Univers. J. LA VALLéE Lént
berié, A'tt. i. — No. 4. Th Parys, by Brian, Buisfon,
I'Efclapart, Defenne, en de Direoleurs der Drukkerye
du Cercic Social. Te Gouda, by H. L. van Buma en
Comp. In gr. $vo. 46 bi.
nze oordeelvellingen, over de Drie eerfte Stukjes deezer Reize geftreeken (*), pasfen ook goeddeels op
het
(*) Zie, bier boven, bi. 77 en ass
Gg 3
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het tegenwoordige , ' t neen ors net D partemetlt van d
Neder - Scinac op den eigenflen trant voor oogen fielt
als de reeds befchreevene.
Het algemeen Berigt treft weder doel ; doch in de
plaatslyke byzonderheden vinden wy te weinig van 't
geen wy 'er eigenlyk in zouden verlangen, en te veel
van 't geen wy zeer wel zouden kunnen mtsfen.
Met genoegen lazen wy de onopgefmukte befchryving
der ryke Velden van de Neder-&i;, van den Koophandel, talryke Manufa&uuren, overvloedige Voortbreng
zels , welvaarende Steden , werkzaame en welbevolkte
Dorpen. „ Men vindt," op dat wy 'er iets uit af
dit Departement geene armen, buiten die-fchryven,„i
i weinigen , wier luiheid , eens zeldzaams ondeugd in
„ deeze ftreeken, hun van de lyst der menfchen doet
„ uitfchrappen, Iet zou ook vreemd zyn zo 'er armen
„ waren ; de verfcheidenheid van de middelen van be„ than flaat gelyl: niet de v, rfcheidenheid van den
, Tinaak voor byzondere bezigheden."
Dc Landbouw, hier door Landeigenaars en Huurders
voortgezet, vinden wy, wat den Hoefpagter betreft, dus
befchreeven: „ Een Iloefpachter, die voor duizend Ecus
„ vier duizend Fanes aan Landpacht opbrengt, (en 'er
„ zyn veelen daar boven) houdt, behalven zyn menigte
„ Bouwknegts , behalven zyne Paarden , Koeien en
„ Schaapen, daarenboven nog buitenshuis agt, tien ja
tot twaalf, koppels Maaiers: een Man en ecne Vrouw
„ maakt een koppel. Deeze zuiveren in 't voorjaar het
Koorn van ingelloopen onkruid; daar naa ontneemen
„ zy de 'Schaapen hunne kostbaars vachten; hierop volgt
de Oogst van het Hennip- en Raapzaad. En dit is
„ het aangenaame van den arbeid op 't land, dat niet te
g , min deeze werkdagen feestdagen zyn , en gemeenlyk
„ met vrolykheicl en dans eindigen. Weldra begint dan
„ de groote Oogst, eerst met het inzamelen der Rogge,
„ waar mede men den al te kostbaaren grond niet al te
„ zeer belaadt, en waar van men gemeenlyk niet meer
zaait, dan noodig is tot Strooi om de Kooru-fchooven
, te binden. Vervolgens heeft men den maaityd der
„ Graanen , dan van den Haver , en eindelyk van de
„ mindere Gewasfen. De Herfst maakt voorts een einde
„ aan dit foort van arbeid : dan zamelen die zelfde
„ Maaiers weder de Appelen in , die van meer belang
„ zyn dan de Wyngaardeniers op andere plaatzen zich
,, wel
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wel verbeelden , aangezien zoo wel de weezenlyke
,, rykdommen, die zy in omloop brengen, als den ge,, zonden drank, dien 't volk daar uit trekt. Eindelyk
„ komt de Winter, en fcheidt de koppels dier Arbeide,, ren uit elkander. -- De Mansperfoonen perfen het
„ vocht uit de Appelen, en de Vrouwen droogen de
„ Hennip boven den rook, en ontdoen dezelve van het
„ Strooi.
„ Schoon dus het verfchillende werk over byna alle
,, dagen van het Jaar verdeeld is , fchiet 'er nogthans
„ eenige ledige tyd over. Meest ieder Arbeider heeft
„ nog een klein hoekje lands in eigendom, of wel in
„ huur, tot onderhoud van zyne kleine familie: de da
gen, die by vey heeft, befleedt by om 't zelve te be--,
„ werken. In dit ftukje vindt men by elkanderen een
„ hoek Koorn voor de Huisgenooten, een aangelegde
weide voor zyn Koei, een klein tuintje, met eene
doornhage omcingeld, waarin eenige Roozen tot cie
raad, een ge Appelboomen tot bereiding van drank,
„ en wat Veeren voor een goed Vriend.
„ Om kort te gaan, zo 'er te midden van zoo veele
bezigheden nog eenige vrye uuren overfchieten , zo
„ wordt echter geen derzelve nutteloos verkwist. De
,, Manufa&uuren der Steden fpreiden haare verlevendigen„ de takken over de woomngen der Landlieden. Ieder
„ Huisman heeft in zyne Stulp één of twee Weefgetou,, wen; de Vader en de oudfte Zoon bewerken dezelve;
„ de Moeder en de Dochters fpinnen de Wol of het
;, Catoen, en de kleinfile Kinderen winden het op den
„ fchietfpoel.
„ Ook heerfchen hier, (dank zy deeze verknogtheid
a, aan een werkzaam leeven,) eenige deugden, die door
„ het verachtlyke, dat de bynaam van een Normardier
„ fchynt mede te brengen, niets van haare waarde ver„ liezen: de Mensch is hier goed, gevoelig, edelmoedig,
„ menschlievend , en bovenal herbergzaam. Hier is
„ geen voorbeeld dat men eenen reiziger zynen dorst
„ liet lesfchen met een dronk waters aan den weg; de
„ kelders zyn altyd open, en de armfte Inwooner heeft
„ altyd een pot met goeden Appeldrank over, om dien
„ zynen broeder aan te bieden."
Met vol genoegen weiden de Reizigers voorts uit over
het leeven dier gelukkige Landbewoonderen, befchryven
derzelver zonderlinge Dragt, en komen voorts te Rouen,
ale Hoofdplaats van dit Departement ; doch leveren 'er
meer
Gg4
,
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weer vertellingen van op dan eene befchryving dier Stacy,
wier Koophandel onbegryplyk groot is, en ter Stapelplaats
der Rykdommen, die uit Zee komen, en te Havre ont1 heept worden, welke kleine Stad haar aandeel in de
befchryviug ontvangt, gelyk ook de Monniken van Tecamp,, en het zogenaamd Ryk van Ivetot.
„ Dieppe, fchryven onze Reizigers, is iets van meer
„ belang. Men kan het met recht de Stad van 't Voll4
;, noemen : 'er woonen byiia niets dan Matroozen : zy
) zyn, zegt men, de beste van Europa. Doch geen
, Zeeman zynde, zo kan ik daar van niet oordeelen ;
5 , maar ik ben mensch en kan u zeggen dat zy de eer
vindt: het is de eenige-;,lykfiemnchzd
„ Stad, waar gemaakte wellevenheid geene goedkeuring
„ vindt; maar rondborfligheid heerscht by allen:"
Deeze Stad bragt eenen RICHARD SIMON, eenen PEcQUETTE, eenen BOUSSARD, hervoort, — ;, BOUSSARD!
„ dit was de Naam van een Matroos ; maar van een
„ Man, wiens moed, daar by ruim twintig ongelukki„ gen aan de woede der baaren ontrukte, wel verdient
ontterflyk te zyn (*). Zoudt gy wel geldoven, dat in
; een Historisch Woordenboek, het welk, zo men zegt,
,; door Geleerden verzameld en te Caen gedrukt is, ge„ heel geen Artykel van BOUSSARD gevonden wordt ?
„ daarentegen zyn alle de bladen opgevuld met Heili„ gen, Pausfen , Koningen ; en alle mogelyke Krygslie, den. Wanneer zal dan ook eens iemand zich ver, ledigen om een Woordenboek te maakera , waarin
„ men de fchoone daaden van Mannen it het Volk be„ fchreven vindt ?" Vol toepasfings is deeze Aan.
merking, en mag ook deeze Vraag hier te lande gedaan
worden. Van deezen aart zyn meer tusfchengevlogten
Be;

(*) „ Op zekeren dag, dat het zwaar ílormde, zat een oud Matroos van Dieppe, met aandacht, na een Schip te kyken, dat
door de flerke branding de Haven niet kon bereiken, en dus
eenigzins in gevaar was. Een Vreemdeling , die mede uit
nieuwsgierigheid deravaxrds was gekomen, ieide, met odtroe+
ring, tegen den Matroos : „ Die ellendigen moeten vast vers
,. gaan!" Indáèn de nood hooger wordt , antwoordt by,

firing ik in Zee, en breng hun het touw, dat ik hier heb.
„ Hoe ! in Zee ! dan moet gy zeker verdrinken; zy is woeMisfchien !
„ Wel wordt gy
t , dend onftuimig!"
Betaald! neen!
,, daar dan voor betaald ?"
» Zoudt gy u voor niet waageu ?" --- De Een l "

,, En
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Bedenkingen. Dan wy hebben van dit Stukje genoeg
gezegd, en zien, niettegentaande het berisplyke ons hier
weder voorgekomen, het volgende met verlangen te ge.
moete.
.Schets tot Grondlag eener Nieuwe Conflitutie voor de Republiek der Bataven. Te ,lmf ordain, by J. van Gulik,
8 bl. iia 4t0.

#

tntrent deeze Schets hebben wy niets te doen dan
V de Voorreden aan het Bataafsch Yolk af te fchryven: „ Het wordt, Medeburgers! sneer dan tyd, dat wy
aan u mededeelen een Schets tot Grondflag eener nieuwe
Con(hitutie voor de Republiek der Bataven, zo als dezelve, in 't begin van den Jaare 1793, in Parys is uit
zelve tot 'en in hoe verre, te dier tyd,-gevn;ordl
de Republicainfche Geest van eenige uitgeweekene Bayaaffcfie Patriotten werkzaam is geweest; en welke ge_
gronde verwagting de Natie kan hebben van eene aanftaande Conftitutie, voor dit thans veye , hoewel noch
niet geheel onafhangelyk gevestigd, (.xemeenebest. --.
Maakt gebruik naar welgevallen van deeze Generaale
Aanmerking, dat by die Schets veel te veel aan de
Ministerieele; doch te weinig aan de Welgeevende, erf
byna niets aan de Uits'oerende, Magten der Committées
wordt toegekend; en tragt u dus in tyds te bekwaamen,
om grondig te kunnen oordeelen over de nuttigheid en
zekerheid van eene aanftaande waare Republicainfche
Conikitutie, welke van den Souverainen wil van een vry
Volk ter goedkeuring of afkeuring zal afhangen, zonder
langer Gefederalifeerd ofte Geariflocratifeerd te worden!"
(^

Verhandeling over de Vraag: Welke. is de waare Oorzaak van
den tegenwoordigen Oorlog ? Gedrukt te 's Hertogenbosch. In
gr. 8vo. 63 bl.,
aa Bene fchetze der aaneenfchakeling van Gebeurtenisfen,
N
nitz zich vereenigden , welke fchets het aan geert gloeiende

lv zinas de tegen Frankryk verbondene MVlogenheden te Pil.

kleuren ontbreekt, vraagt de Verhandelingfchryver: „ Of het
Frankryk is af de Gecoalifeerden die den Oorlog verklaard
hebben? Frankryk heeft hem zonder twyfel verklaard, het heeft
de vyandlykheden begonnen ; maar wie is 'er de weezenlyke
oorzaak van, by die den Oorlog verklaart, of by die gedwon-

gen

430 WELKE IS DE WAARS OORZAAK VAN DEN TECENW. OORLOG?
gen is denzelven te verklaaren? Is het aan dien , die de or?•
rust aan den Vrede verklaart, of aan dien, die de onrust aan
dezelve door allerlei foort van middelen voorbe•-hits,de
réidt, die het meest belang heeft dezglve te berokkenen, daar
aan men den Oorlog moet toefchryven ? Frankryk hadt het
grootfte belang om den Vrede te handhaaven, de Geallieerden
hadden, of meenden een veel grooter belang te hebben hetzelve in den Oorlog te fleepen: om uit de waarfchynlykheid
te oordeelen kon Frankryk niet dan verliezen met den Oorlog:
het was alleen , zyne vyanden waren zoo magtig talryk, het
hadt geen een Geallieerde, het kon zich niet voorftellen, dat
de Mogenheden, die beloofden een ftipte Neutraliteit te onderhouden, niet haast genoodzaakt zouden zyn 'een ander
Systhema te omhelzen , en dat het zich eindelyk al de kragten
van Europa op den hals zou zien. De Geallieerden hadden
alles van den Vrede te vreezen : zy meenden fterk genoeg te
zyn om Frankryk te verpletteren ; zy waren zeker in tyd van
nood aan 't zelve andere vyanden te verwekken ; welke
waarfchynlykheid by gevolg is 'er dan , dat Frankryk den Oor.
log zonder noodzaak zou gedeclareerd hebben ? Welke waar.
fchynlykheid , dat de Geallieerden zich voor den Vrede zouden verklaard hebben, indien Frankryk denzelven niet gebroo.
ken hadt? '
Deeze opeenf'apeling van Vraagen behelst genoegzaam
's Schryvers Antwoord, en of dit niet genoeg ware, fchryven
wy het Slot van dit Boeksken af. ,, Volken! grondt u op
deeze aanmerkingen, en overweegt dezelve, en vraagt u zel.
ven vervolgens, wat de beweeggrond van Benen Oorlog is,
waar van gy de rampzalige ílachtoffers zyt? Leest de Verltlaaring van de Rechten ,'an den Mensch , opent het geheiligde Wetboek der Natuur , dat Frankryk uit het flof getoogen heeft,
waar onder de dwinglandy hetzelve begraaven hadt; dat Boek
waarin uwe Rechten met de hand van God zelve gegriffeld
zyn, en, indien gy nog twyfelt aan den beweeggrond , welke
hen , die zich uw Meesters noemen , heeft doen befluiten u
te doen vermGorden, indien zy nog de onbefchaamdbeid heb•
ben u te zeggen , dat het niet is dan om een ongelukkig
Vorst te hulp te komen, die deeze Rechten terug eischt, !laat
dan het oog op Pooien en heeft: dezelve handen, die den Ty•
ran van Frankryk op den throon willen herftellen , bonzen van
den Throon van Poolen den Vriend van 't Volk en van de
Vrybeid! 't Is dan aan u, 't is aan uwe Rechten, dat zy den
Oorlog verklaaren, met denzelven Frankryk aan te doen —."
Schoon noch Tytel noch Voorberigt de Herkomst van dit
Werkje vermelden , houden wy het voor eerre Vertaaling; en
moeten alleen omtrent den tyd der Uitgave nog aanmerken ,
dat het , volgens den Tytel, te 's Hertogenbosch gedrukt is. liet
eerfle Yaar der Yry,'leid ran de Republiek der Batayen, flnno
1794.
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De eerlvke Eigenzinnige. Tooneel/pel, in vyf Bedryven. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door DIRK ONDERWATER. Te Haarlem ,
by A. Loosjes , Pz. In 8vo. 274 bi.
een Toneelfpel groot moet zyn, zal het goed weezen,
dan moet dit zeker een zeer uitmuntend meestertluk zyn;
Idusndien
dagten wy, toen wy dit fluk in handen kreegen, en zet-

ten ons (fchoon wy zeer wel zagen , dat hier veel papiers
met weinig letters , na rato , gegeeven werd) niet zonder vooroordeel ter leezing , met vrees , dat wy het ras , uit verveeling,
zouden nederleggen. . Maar wy waren daar mede niet ver
gevorderd, of wy vonden ons , met genoegen, in onze
verwagting verydeld. Het Hoofd - Character en die der andere
voornaamíle Perfonaadjen zyn, uitmuntend wel gefche:st.
HERMAN , de eerlyke Eigenzinnige , was in zyne jeugd verliefd
op, en verbonden met, EMILIE, een gering doch eerlyk Dienst
hetwelk by echter , uit het eerlyk grondbeginzel-meisj,t
dat hy haar niet zoude kunnen onderhouden, niet befluiten konde zich door 't Huwelyk te vereenigen, waarom hy hefloot,
zich elders heen te begeeven , ten einde zyn geluk te zoeken,
om, het gevonden hebbende, met haar te deelen. Zy volgt
hem; maar, door de rampen des Oorlogs van hem gefcheiden,
verneemt by in werfcheide jaaren niets vn haar. lntusfc'nen
zwierf by door de wereld , en komt eindelyk, naakt en be.
rooid, by de Gravin VAN WILDRUF , die hem opneemt, en aan
Gravin, door zyn-iletoPrxcpvanheDogtr;d
verfland en edelen inborst getroffen , verlieft op HERMAN, en
komt zelfs zo verre, dat zy zelve hem een Huwelyk met haar
voorfielt; doch dit weigert by, uit eerlyke Eigenzinnigheid.
De Gravin had eenen Broeder, een oud Generaal , een man
van een zeer grillig character, met wien zy daar te boven zich
nooit had kunnen verdraagen: om tot haar voorneemen, om
HERMAN 'te huwen, te kunnen komen, moest zy dien Broeder
fpreeken, om eenige voor haar nadeelige gevolgen van zekere
testamentaire dispofitie voor te komen , en begeerde dat HERMAN haar by het bezoek by haaren Broeder zonde vergezellen.
De grilzieke Krygsman ontvangt en behandelt haar zeer brusk,
en niet minder onvriendlyk HERMAN, zo dat deeze, dien 't hart
zeer hoog lag, uit Eigenzinnigheid besloot, om den Broeder
der Gravinne te kwellen, te doen, 't geen by uit Eigenzinnig.
held te vooren aan de Gravinne had afgeflaagen, haar te huwen; en verzoekt haar zelf daar toe. Maar wat gebeurt
'er? EMILIE geraakt by de Gravinne, als Kamenier, in diepst,
en ras herkennen de beide oude Gelieven `elkander; dit brengt
Bene vernieuwde Verhindtenis tufchen hen te weeg, maar veroorzaakt by den eerlyken HERuAN niet weinig twyfeling ' en
tweetlryds, en by de Gravinne, die mede hiervan bericht word,
veel bekommering en moeite. Eindelyk beluit HERMAN, om,
,
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met afiland van alle voordeelen , die het aanzienlyk Huwelyk
met de Gravin hem konte aanbrengen, EMILIE te trouwen.
De Vertanler bericht ons in de Voorrede, dat in het Hoogduic.
he de keuze van HcRMAN zich bepaalt at de Gravin ; doch
dat by, cm aan het eerlyk Character van HERMAN getrouw te
blyven , om verfbbeidene zeer bondige redenen, 't noodzaaklyk
geoordeeld, heeft , om de ontknooping van het fink deezerwyze,

in te richten; en by heeft, naar ons inzien, daar door hetzel•

ve merkelyk verbeterd.

e Schilder, Tooneelfpel, door D. A. VAIN DE WART. Te 4mJ1er^
darn, by P. J. Uytenbroek, 1796. In 8vo. 50 bl.
komt ons voor weinig te

interesfeeren,en den
it Toneelfpel
Leezer in 't geheel niet te kunnen roeren; ten minfen wy
D
hebben 'er weinig belaugryks in kunnen vinden Het laat

zich, in een tydiip waarin men leezen wil om te leezen,
tamelyk wel gebruiken; doch de Characters zyn niet zo leer,
zaam, over het algemeen, als wy ze in dergelyke hukken vet•
wagten, ten minften wenfchen.
Jntroduéïion à la Langue Frangoife, a 1'Ufage du Penfionnat de
la Ville de Groningue , par H. L. DE GRAVE, Principal.
a, Groningue, chez N. Treenkamp &Fils, 1796. In 8vo. Fab p,
ons bericht, dat dit Schoolboekjen

't Voorbericht word
zoort van Uittrekzel is uit eene grootere Spraakkunst
Ivanneene
in Frankryk, door de Academie, met
den Heer DE
WAILLY,

zeer veel genoegen ontvangen. Het is gefchikt voor eerstbeginnenden, en behelst alleen eenige voorbeelden van de buiging
(conjugatie) der Werkwoorden, die op de eene bladzyde worden
voorgefteld, en een reeks van zelfstandige, en eenige byvoeglyke; Naamwoorden, die door verandering van plaats van bete.
keuls veranderen , op de tegenovergelielde zyde. Het behelst
alzo flegts een klein gedeelte eener volledige Franfcbe Spraakkunst; de buiging der Naamwoorden (Declinatie), vooral het
onderricht in de Uitfpraak, zo verre het, buiten de levendige
fiemme, kan gegeeven worden , én de byzondere regelen, der
Taaie, zyn hier niet te vinden; mooglyk mag men die in een
of meer volgende Stukjeus verwagten. — it begin doe=
op iets goeds hoopen.

ALGEMENB

VADERLANDSCH E

LETTER- OEFENINGEN.
Verzameling van Eenvoudige Leerredenen , aan de Ge.

meente van de Hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop,
ter gedachtenis toegewyd door haaren Mede - Leeraar
HELPERUS RITZEMA VAN LIElt, uitgegeven door COR
LEEUW, Predikant te Hoorn. Th-NELISVADR
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1796. In gr. 8 yo.
424 bl.

aarne onderfchryven wy het getuigenis, welk wylen
de Eerw. VAN
G
in eene korte Voorrede, aarigaande deezen bondel zyner Leerredenen, aflegt. „ lle
LIER

itolfen, die hier verhanaeld worden, zyn gewigtig. De
tyd is , volgens myn oordeel, zo kort, en de aandacht
der mens te , wordt tot zo veele andere dingen afgetrokken , dat ik op den Predikfioel geene min belangryke
waarheden durve vuortlellen, noch myne Toehoorders onderhouden over zaaken, die weinig betrekking hebben
tot de zaligheid hunner zielen. Geleerdheid zou men
hier te vergeefs zoeken. Al konde ik , zou ik echter
tiet durven geleerd prediken; ik predik, om verflaan t^
worden , en verre het grootfee deel myner Toehoorders
bestaat uit ongeleerde en eenvoudige lieden, die my
^naauwlyks verflaan , wanneer ik meene my zeer klaar
en duidelyk te hebben uitgedrukt.
„ Even zo min zou ik my in gewoorle Leerredenet 3
welker oogmerk is te onderwyzen en te lichten , eene
verhevene , dichterlyke, taal veroorlooven, al ware ik
ook bekwaam , om met dezelve te fchitteren. Nimmer
hoop ik te vergeeten , dat ik niet my zelven moet prediken, maar CHRISTUS JESUS den gekruisten,
en ik
weusch, met Paulus, liever vyf woorden in de Gemeente
te fpreeken met myn verftand , dan tienduizend in eene
vreemde taaie.`
Over het gewigt der Stoffen zal de Leezer kunnen
oordoelen, en derzelver belangrykheid erkennen, uit de
lyst der onderwerpen , weike wy hier lasten vol.
L TT. 1796. N0, iI,
kl
1
-

434

H. Ik. VAN LIER

I. Het bevel van 7efus aan zyne Apostelen tot eerre alge•
meerre prediking van het Euangelium. II. De verfchillende gevolgen van onze verfchillende denk- en handelwyz
omtrent het Euangeliurn. III. ' De ongelukkige (laat van
den natuurlyken inensch. IV en V. De ondoorgrondelyke
grootheid van G id. VI en VII. De voleinding der wacreld.
VIII. De ondoorgrondelyke liefde Gods in het geeven van
zyn eeniggebooren Zoon aan de waereld. IX. De vrygunflige nodiging van hst Euangeliurn, X. De gezegende
uitwerking van Petrus prediking op den Pinxterdag, of
de svaare ver flagenheid des harten. XI en XII. De no dzake lykhéid en aart van den geestelyken en bevindelyken
Godsdienst. XIII. De noodzakelykheid en aart van de geloofsvereeniging met 7efus. XIV. De heerlykheid van
5efits. XV en XVI. Het zalige van Gods nabyheid.
XVII. Dc toevlugt van den Christen in den dag der benaauwdheid. XVIII. Het geluk en hoogfle doel van den
Christen in zyn leven en flerven.
Met geen gering genoegen , over 't geheel genomen,
hebben wy deeze Leerredenen geleezen; zy doen eere,
zo wel aan het hart als aan het verfland des Opfl:ellers.
Het plan, in de bovenftaande aanhaaling uit de Voor
ons zeer gelukkig gevolgd te zyn.-red,fchynt
's Mans begrippen over de natuur van den Godsdienst zyn
redelyk, vertlandig, en overeeníl:emmende met deszelfa
waare bedoelingen. „ In ons oordeel (fchryft hy) over
„ den aart van den waaren Godsdienst, behooren twee
uitersten zorgvuldig vermyd te worden, namelyk, dat
„ wy ons as een Godsdienst voorstellen, welke alleen be.
taat in inwendige gewaarwordingen en aandoeningen,
„ zonder een daar aan beantwoordend gedrag ; noch
„ ook, dat wy een Godsdienst goedkeuren , welke al„ leen in uitwendige pligten en deugdsbetragtingen be.
,, Raat, zonder dat het hart vervuld is met vreeze van
„ Gods Naam." Dit gevoelen, nevens eenen ernftigen
aandrang op de uitfteekende voorregten der kennisfe van
liet Euangelium van CHRISTUS ter aanfpooringe, bemoediginge en vertroostinge, is het doorloopend kenmerk
deezer Leerredenen ; welke wy aldus ten erntligen gebruike aanpryzen , ook van den kant der maniere van
behandelinge, door de klaarheid en bevalligheid van den
fty1, en eene zorgvuldige vermyding van verveelende
langdraadigheid. De twee Leerredenen over de ondoorgrondelyks Grootheid van God tooneu duidelyk, dat VAN
,

,
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Ltr•. geen vreemdeling was in die kundigheden, welke

den Sc iepper aankondigen in de zigtbaare gefchapenheden , en de dienfiige middelen zyn , om 's nzenfchen
geest te vervullen met eerbied , bewondering en dankbaare gehoorzaamheid. Naa verfcheiden ftaalen van Gods
Grootheid uit de Werken der Scheppinge te hebben
aangevoerd, zie hier zyne befchouwing van den Aardbodem, welken wy bewoonen. „ De Aarde, waar op wy
„ woonen , verdient eindelyk onze opmerking. Door
„ haare dubbele beweeging, wordt het veríchil van dag
„ en raagt, en het verfchil van de Jaarfaifoenen, geboo„ ren, het geen zo nuttig en onontbeerlyk is. De lucht,
of dampkring, die de Aarde omringt, is tot de adem„ haaling , tot de verfpreiding van het licht , tot het
„ draagen der wolken, tot de vruchtbaarheid der Aarde,
„ ten hoogffen noodzaakelyk, en wonderlyk tot dat einde ingericht. De werkingen van de magnetifche, etec,, trifche en vuurftoffe zyn allerzonderlingst, en onont„ beerlyk voor het dierlyk en groeiend leven: het droo„ ge en de wateren zyn vol van wonderen, en niets
wordt 'er overtolligs gevonden , ieder fchepzel heeft
zyn plaats en bepaald oogmerk, alle zamen maken een
„ keeten uit, waar van geen één fchakel kan worden
„ gemist. Aarden, fteenec, metaalen en andere delfifof„ fen., die op en in de Aarde gevonden worden, doen
„ den oplettenden waarnemer verbaasd ftaan. Uitnemend
„ is het maakzel der planten, keurig haar weefzel, verre
„ boven de kunst der menfchen. Millioenen iniè&en
„ worden 'er gevonden, waar van 'er veele alleen door
„ het vergrootglas kunnen worden waargenomen, die op
„ het allerkunttigst zyn zamengefteld, Welker fprieten,
„ pogen vleugels en andere deelen, eerie onbegrypelyke
fynheid en fchoonheid vertoonen. En wilde ik fpree„ ken van het verw. )nderlyk maakzel, vare de zonder„ linge eigentèh>>ppen en bellemming, der visfèhen, vo„ gelen, kruipende en viervoetige dieren , waar zoude
ik beginnen, en waar zou ik eindigen? Ieder van de„ zelve verkondigt Gods magt, wysheid en goedheid;
„ een ieder van hun is een getuige van Gods Majefieit,
„ Eindelyk , lroe kunflig is de Mensch gemaakt? Het
„ menfchelyk 9igchaam is een p_onkftuk van onbegrensde wysheid en oneindig vermog, n, de zintuigen, de
werktuigen der voeding, zyn verwonderlyk in hunne
„ zamenflelling , verbaazend in hunne werkingen, De
11h 2
„ ziel.
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„ ziel is met de uitnemendite vermogens vercierd, en op
„ eene onbegrypelyke wyze met het ligchaain vereenigd:
zummige deelen en werkingen des ligchaams betfiert de
„ ziel door haaren wil, en zy ontfangr denkbeelden van
„ ligchaamelyke zaakgin, door. de zintuigen. Zy denkt,
oordeelt, befluit : haare vermogens trekken zig tot
„ duizenden voorwerpen uit , en zy is gelyk voor de
eeuwigheid gefchapen, zo ook tot in eeuwigheid voor
aanwas in kennis en bekwaamheden vatbaar. De
„ Mensch is nu jammerlyk door de zonde ontaard, maar
de regtt hapen Mensch droeg het Beeld van Gc d, en
„ vertoonde op het heerlykst Gods grootheid : het luis.
„ terrykfte werk van God op Aarde was zekerlyk de
„ Menfchelyke Natuur van den Heere Jefus Christus,
„ die nu is aan Gods regtehand, en daarna kan onder
„ de Menfchen en op Aarde geen luisterryker,, geen
heerlyker, fchepzel worden uitgedagt, dan de gelovi„ ge, die door- Jefus bloed gekogt, en door zynen geest
herfchapen is. Gods oneindig Alvermogen, zyne vlek„ kelooze Heiligheid , onkreukbaare Regtvaardigheid
onbegrensde Liefde, gadelooze Wysheid, vertoonen
„ zig in hem om itryd. Hy draagt Gods Beeld. Jefus
„ leeft in hem, en by is een tempel van Gods Geest,
een heerlyk en verbaazend eeuwig zegeteken van de
„ ondoorgrondelyke Grootheid Gods tot in eeuwigheid.
„ God is dan oneindig groot in alle zyne Schepzelen,
„ ieder deel van biet Geheelal, ieder diertje, ieder ftof„ ken, hier op aarde, vertoont zyne Majetteit, en zingt
„ zynen lof. „ De Hemelen vertellen Gods eere , en
het Uitfpanzel verkondigt zyner handen werk." -„ „ Het Aardryk is vol van zyne Goederen. ó Heere!
„ „ hoe groot zyn uwe Werken , gy hebtze alle met
„ wysheid gemaakt.""
Leezenswaardig zyn ook de twee Leerredenen over den
Geestelyken ent Bevindelyken Godsdienst, zo om de duidelyke ontvouwing van deszelfs natuur en gevolgen, als uit
hoofde der bedenkingen, aangevoerd om eenige zwaarigheden , daar tegen mgebragt , uit den weg te ruimen.
Aangetoond hebbende, wat 'er omgaa in het hart des
Christens , welke zulk eenen Godsdienst oeffent , laat
VAN LIER, ten Plot van die fchets , zich aldus hooren.
Eindelyk , volgens onze befchryving van den waaren
„ Godsdienst , vertoont zig dezelve naar buiten in een
„ Geestelyken wandel. Een hart vervuld met de boven,, gr„

EENVOUDIGE LEERREDENEN.

437

gemelde gevoelens van liefde jegens God, Jefus, en
„ onze evenmenfchen, kan niet anders dan zyne gezind„ heid naar buiten te vertoonen. Hy, die waarlyk den
„ geestelyken Godsdienst in zyn hart bezit, toont dit,
„ door te leeven naar den Geest en niet naar het
vleesch : hy brengt de vruchten des Geestes voort,
namelyk liefde , blydfchap, vrede , langmoedigheid ,
goedertierenheid, goedheid , geloove, zagtmoedigheid,
„ maatigheid. Hy tracht regt te doen , weldaadigheid
te oeffenen , en ootmoediglyk te wandelen met zynen
God. Omtrent God zoekt hy zig ootmoedig, eerbiedig, te gedraagen. Hy reekent het zig tot eene eer
,, om God te belyden, om van God en Jefus te ípree,, ken. Hy let op Gods geboden , en schroomt niet ,
„ openlyk te doen zien, dat by liever God wil gehoor„ zaamen dan de menfchen. IIy is maatig en kuisch
met betrekking tot zig 'zelven. Hy draagt eene betaa„ melyke zorg voor zyn •beroep en tydelyke belangens;
„ maar de z )rg voor zyne ziele is by hein de hoofd„ zaak. Hy laat zig naarftig by den openbaren Gods.
„ dienst vinden. Hy bemint de gezeifchappen der Hei„ ligen, en hy bevlytigt zig om dagelyks in het eenzaa„ me Gods woord te legzen , en zyn hart in gebeden en
„ dankzeggingen voor den Heere uit te (forten. Aafi alle
„ zyne evenmenfchen' tracht hy blyken van zyne gene„ genheid te geeven. Het is zyne blydfchap om de ar„ men te onder (teunen, om de treurigen te vertroosten.,
om de dwaalenden te regt te brengen. De onbevlekte
Godsdienst , zegt Jacobus, voor God en den Vader
„ is deze : weduwen en weeen te bezoeken in hunne
vetdrukkinge , en zig zelven onbefinet te bewaaren
„ van de waereld. Hy tracht omtrent allen vriendelyk,
opregt, zagtmoedig, te zyn. Hy is langmoedig, hy
„ is goedertieren, hy is niet afgunftig, by handelt niet
„ ligtvaardig , by is niet opgeblazen, hy handelt niet
„ ongefchiktelyk, hy zoekt zig zelven niet, hy wordt
„ niet verbitterd, hy denkt geen kwaad, hy verblydt
„ zig niet in de ongeregtigheid, maar in de waarheid ,
„ hy bedekt alle dingen, by gelooft alle dingen, by
hoopt alle dingen , hy verdraagt alle dingen. Eere
geeft by aan wien hy eere, tol aan wien hy tol fchul„ dig is. Hy gehoorzaamt zyne Overheden , en hy
„ wenscht tot nut te zyn van de Burgerlyke Maatschap„ py. Vooral geeft hy dieg] ne, die met hein door den3
„ zelf
a

,
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„ zelfden Geest geleid worden , blyken zyner liefde ;
„ hy is een medgezel der genen die God vreezen , en
„ tot hen is zyn lust."
Zekerlyk zal het veelen fmarten, dat onze Godvrugtige Schryver, door zyn afsterven, verhinderd is geworden in de volvoering van zyn plan, inhoudende om nog
een tweede Deel van Leerredenen voor de Drukpers ge
te maaken; een voorneemen, welk hy, volgens het-red
Voorberigt, aan den Uitgeever hadt overgebriefd.

,De horst en de Godsdienst ; iets voor de Hervormden in
Nederland. Door een Lidmaat en hoorjander der
Hervormde Kerkleer. 4lom te bekomen. In gr. 8vo.
79 bl.

Oranjegezind en Orthodox- Gereformeerd worden dik-

Q maals opgevat , en zyn ook . niet zelden benaamingen in zo verre van eene beteekenisfe , dat de Man,
omtrent welke de laatfte geldt , ook de eerfte kan voeren. Nogthans lydt deeze .regel uitzondering., met naame in den Opfteller van het aangekondigde Geschrift ,
wiens uitdrukkingen althans een yverigen Voortander van
het Hervormde Kerkgenootfehap_., en van deszelfs enderfcheidende Leerbeg±ippén , aankondigen ; doch wier
tevens een diepe afkeer van het Huis van Oranje op
den bodem van het hart fchynt te leggen. „ De aan., leiding tot dit Werkje (íèhryft by in zyn Voorbericht) is te zoeken in een begrip, dat by veelen plaats
;, heeft, dat de Vorfien der Aarde befchermers van den
„ Godsdienst zyn, en dat de Stadhouders, uit het Door„ luchtig Huis van Oranje, welke in opvolging het be, wind in ons Vaderland hebben gehad, de befchermers
zyn geweest van de waare Gereformeerde Kerk in Ne.
„ derland.
„ Het belang, (dus gaat hy. voort,) dat ik in dat
„ Genootfchap fteeds heb gefield , en altyd zal blyven
ílellen, deed my de levensgevallen en daaden der Vor„ lien, uit dat huis gefproten , onpartydig nagaan , ik
„ nam hiertoe de beste Gefchiedfchryvers by de hand,
,, die den algemeenen roem verworven hebben van on„ partydig te zyn , in 't byzonder den voortreffelyken
,, WAGENAAR, om te beproeven hoe veel Raat men op
, dit voorgeven konde naaken ; en welk befluit men
y, daar
;
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„ daar omtrend zal moeten trekken, zal op het einde van
„ dit Werkje moeten blyken aan ieder, die enbevoor-

„ oordeeld de bedryven van de Stadhouders van win.

, r EM DEN 1 af tot aan wi,.LL3i DEN V toe naagaat , overdenkt , en daar uit zyn befluit op.
maakt.'
Eer onze Schryver ter zaake treedt, zendt by vooraf
eene aanmerking, ten betooge, dat de Godsdienst als Godsdienst geene befcherming van T/or/len voljirekt nodig heeft.
Tut befcherming van den Godsdienst wordt vereischt,
een duidelyk begrip van het geheele Zamentelzel, van de
bewyzen van deszelfs waarheid, en om de tegenflinders
te kunnen wederleggen. ,, Zal men nu (vraagt by) deze
,, kunde in de Vortten der Aarde on derflellen? Zal men
op goede gronden kunnen gelooven, dat zy, die van
kindsbeen of tot de Staatkunde worden opgevoed -„ zich zullen toeleggen op een vak , dat zoo zeer he„ zyden den kring van hun leeven en van hunne be„ (lemming is? Zoudt gy ec,n gewoon Lidmaat van ons
„ Hervormd Kerkgenootfchap de verdediging van onze
Leerbegripp.^n wel toevertrouwen? en hebt gy
reden, om in Vorften meer te veronderftellen , hoe
„ vleiende de berigten ook mogen zyn, die then van
„ hunne afgelegde belydenis ontfángt: getuigenisfen, vaak
„ opgefmukt door vleiende Geestelyken?" De Schryver
voegt 'er nevens, dat, behalven deeke onbekwaamheid der
Vorilen, de Godsdienst derzelver befcherming niet behoeft, om reden, dat, „ fchoon de Godsdienst wel Benig
„ voordeel kan hebben , wanneer een waarl y k Godsdien„ (lig Vorst zich als een Voorganger, niet flegts in naam,
„ maar in de daad en waarheid, door zyne Godsdien„ ílige bedryven, gedraagt, de Godsdienst echter niet
voljirekt de befcherming der Vorüen nodig heeft, wyl
„ zy is itaande gebleven , fchoon de Vorften der Aarde
„ zich infpanden , om, ware het mogelyk, den Godsdienst
geheel en al uit te roeijen."
Hierop laat de Schryver volgen, een uitvoeriger betoog, dat de hoorbeelden leeren , dat de 1/or/en den
Godsdienst dan gebruiken, wanneer die met hunne Staat
kundige inzichten f rookt; maar, wanneer het Staatsbelang
het vereischt, den Godsdienst niet f erk voor/laan, maar
zeer onverfchillig behandelen. Op de Vorilen van het
Huis van Oranje wordt dit opzettelyk toegepast, om alzo
,

te keer te gaan het heerfchende vooroordeel, dat die VorHh4
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tten befchermers zyn geweest van den Hervormden Godsdienst; „ en vervolgens, dat daar dat Huis haat , de
„ Godsdienst Raat ; maar daar dat Huis vernederd
wordt, de Godsdienst valt." Wy kunnen onzen Schry
in de opgave van byzonderheden; dit zou-vernitolg
ons berigt te wyd doen uitdyen. Het koomt ons voor,
ja wy zyn verzekerd', dat zyne betuigingen van onpartydigheid en waarheidsliefde meer dan bloote woerden zyn;
en dat elk onbevooroordeeld Leezer, die het beloop decier Verhandelinge naagaat, zal moeten erkennen, dat de
Printèn van Oranje, die met de zaaken der Hervormde
Kerke zich 't meest hebben bemoeid, daar aan alleenlyk
de hand sloegen, als een dienftig middel om hunne Staatzuchtige inzigten te bevorderen of te ftyven; ja dat zy niet
geichroomd hebben ; andere Kerkgenoot£chappen de hand
bóven 't hoofd te houden, wanneer zy daar by hunne rekening vonden. Zo wel de laatjle als de eerfle WILLEM
kan hier van ten bewyze dienen. Algemeen bekend i s.
de gunst, welke de berugte BRANCADORO ten Staahouderlyken Hove vondt, door welks invloed gefchraagd die
listige Geestlyke een goed gedeelte deezer Provin cien doorreisde, tot het toedienen van eene plegtigheid der Roomfche Kerke, klaarblykelyk ingerigt om veele leden van
dat Kerkgenootfchap over te Naalen ter onderfchraaginge
van het waggelend Stadhouderlyk bewind; terwyl veele
gemoedelyke Voorflanders der Hervormde Kerke niet
konden nalaaten, aan die in 't oogloopende begunttiginge
des Zendelings van den Roomfchen Paus zich te ergeren. Ernfig beveelen wy de onpartydige leezing
van dit Werkje, 't welk met veel oordeel is opgeteld, en
menigte byzonderheden behelst, getrokken uit de meest
eloofverdienende Vaderlandfche Historiefchryvérs , wele niet zullen kunnen nalaaten, eene zekere íbort van
Voorfianders van het Huis van Oranje tot naadenken te
brengen.
,
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Jets over de Liefde en efus' TJ"ysheid , naar aanleiding
van Matth. V: 4. Door Mr. P. J. VAN LELYVELD,
Oud Voorzittend - Schepen, Raad in de hroed/c/aap ,
Ouderling, enz. Ï e Haarlem, by C. van Abs. In 't
jaar, ra de ve; fchyning in 't vleesch van den enigen
herwerver van welare hryheid ti oor diep rampzalige.
Slaaven van zonde en verdorvenheid , 1796. In gr.
8vo. 58 bl.
,

VTat den Oud - Voorzittend - Schepen, Mr.
\ten1V
bewogen hebbe, om hier als Prediker
voorui hyn te treeden , vinden wy niet

P. j. VAN

LELYVELD,

aingekonc igd
in eenig Vo )rberigt. Wy willen zyn doen met een lief.
deryk oog beschouwen, en ons verbeelden, dat by de
Liefde ter zyner behandelinge heeft gekozen , om aldus
zyn gemoed in een vredelievenden plooi te buigen, ten
einde om zich zelven aldus zagtmoedig te leeren gcdiaagen onder de lotgevallen, hem bejegend , die hem, veel.
ligt, naar zyne manier van denken , in de gelegenheid
Rellen tot het uitoeffenen van het gebod van Liefde tot de
jlyanden. Schoon Mr. LELYVELD, in de manier van behandeling deezer itoffe, buiten zyn beroep treede, kunnen wy hem, evenwel, het getuigenis niet weigeren, dat
by geenzins kwalyk geflaagd is -- ongelyk beter zelf,
dan menig Leeraar, welken wy, meermaalen, dit belang.
ryk onderwerp zeer verward en gebrekkig hebben zien
en hooren behandelen. Op meer dan ééne plaats hebben
wy ontmoet den Man van Oordeel, die het harde of
ondoenlyke, 't geen het Gebod, in den eerften opflag,
fchynt te behelzen , door bondige aanmerkingen u-it den
weg ruimt, en, naar ons inzien, voldoende reden geeft
van de Wysheid des Godlyken Leeraars, in het voordraa.
gen van eene Zedekunde, die Bene zo groote maate van
belangneeminge in het lot der Natuurgenooten voorfchryft.
Zie hier eene proeve van 's Mans hartelykheid, in 't flut
zyner Leerrede: „ Wordt gy dan ooit geroepen tot ly„ den, oprechte aanklever van den beininnelyken Jefus !
„ wordt gy gehoond, gelasterd, benadeeld, vervolgd en
„ zelfs ter dood gevorderd, betreur wel de menschlyke
boosheid, aanfchouw 'er in uwe oorfpronglvvke beeldte„ nis, heb een innig rnedelyden met de werktuigen van
uwen tegenfpoed, en beveel ze vuuriglyk aan de GodHh
„ly-
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„ lyke ontferming; maar verblyd u tevens hartelyk, dat
„ uw Hemelfche Vader u de gelegenheid fchenkt, om de
;, oprechtheid van uw geloof en liefde te beproeven, ets
„ leef in dat onwankelbaar vertrouwen, dat niets u zal
kunnen fcheiden van de liefde van Christus , zoo zelfs
„ dat al het kwaade, 't welk u in dit land van vreem„ delingfchap bejegent, u gewisfelyk ten goede zal me„ dewexrken , en in het Hemelsch Vaderland overvloedige
toffe zal opleveren van Godverheerlykende dankzeg„ ging en eeuwige blydfchap." Agter de Leerrede ontmoeten wy eenige Byvoegzels , dienende ter ophelderinge
of uitbreidinge van zommige gezegden. In het laatfle
Byvoegzel noemt Mr. LELYVELD, met een woord, eenige nutte gevolgen of leeringerr, welker verdere ontwikkeling vreeze voor de veel uitvoerigheids hem deedt ag=
terwege laaten. Onder de zogenaamde nutte gevolgett
brengt hy de twee volgende: „ Werkheiligheid, of de
begeerte, aan den mensch zoo eigen, om eene eigene ge„ rechtigheid voor God op te richten, verraadt 's Menfchen onkunde , verblinding en dwaasheid. Een
„ Christen kan nooit genoeg doordrongen zyn van 't ge„ voel zyns onvermogens ten goede , en van de volftrek„ te noodzaaklykheid der invloeden, van Christus 's Geest."
In de Byvoegzels ontmoeten wy verder eene Anekdote
welke wy hier willen mededeelen. In de Leerrede had
LELYVELD gefchreeven : „ Gelyk het allezins met de
„ waarheid overeenkoomt, het geen ons kostelyk juweel,
„ de Heidelbergfche Kutechismus, naar de voorlichting van
„ 't Goddelyk woord, gefterkt door eerre treurige ervaa„ ring, zoo gepast als nadruklyk ter neder fielt, dat de
„ mensch van natuure geneigd is God en zynen naasten
„ te haaten , al zoo is het even min betwistbaar, dat de
„ uitwerkzels dezer droevige zielsgefteldheid oneindig ver„ fchillen, naar den onderfcheiden aart der onderwerpen
en der omftandigheden." Op deeze aanmerking ílaat
het volgende: „ Zeker geleerd en godvruchtig Man was
„ gewoon, wanneer 'er openbaare rechtsoefen.ng gefchied„ de, zich plegtig af te zonderen, en God ootmoedig te
„ danken, dat hy dus verre bewaard was gebleeven van
„ het pleegen zulker misdaaden, welke voor den wereld.
„ lyken Richter trafbaar zyn, om dat by moest erken„ nen , dat de zaaden van alle die wanbedryven in zyn
„ hart gevonden wierden, en dat by het alleen der God„ delyke goedheid te danken had, dat dezelve niet uitge.
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gefprooten waren. En wie (vraagt LELYVELD) was
,, deze Man? onze verdienttelyke Landgenoot ii. BomtHAVEN, welken niemand ligtelyk onder de Dweepers
„ tellen zal."
lort en Eenvouwig Onderwys in de Geloovs- en Zeeden leer : waar in de voornaamfle Waarheeden en Pligten ,
welken de Reeden en de Godlike Openbaring aan ons
ontdekken en voorJchryveu, op eene duidelyke wyze, en
in eerre gelydelike order , worden voorgeflelt. Door
V. L. Te hoorn, by L. Vermande, 1796. In bvo.
69 bl.

eene byzonderheden bevat dit Vraagboekje, of men kan
G
dezelve bok in andere loortgelyke Opitellen aantref%n. Alleenlyk zouden wy aan hit tegenwoordig Gefchrift

boven veele andere den voorrang geeven , om dat het
Zedekundige gedeelte hier afzonderlyk, en, naar gelange
van des Schryvers beftek, uitvoerig is behandeld; iets,
't welk veelal, om deeze of geene redenen, wordt ver
zegt de Onderwyzer, dat-wadlos.InhetVrbig
hy, zynen naam hebbende verzweegen, egter noodig heeft
geoordeeld te melden, dat hy Leeraar is in eene Hervormde Gemeente; en dat men derhalven, in dit Onder
vindt, zo als dezelve in de Her--wys,deGlofLr
vormde Kerk wordt beleden. Van de twee Afdeelingen,
in welke het Boekje onderfcheiden is, behelst de eerfie, in
honderd vyftig Vraagen en Antwoorden, eene Opgave van
de voornaamtie Waarheden des Geloofs, — en de andere,
in even zo veele Vraagen en Antwoorden , de gewigtigtte plinten der Zedeleere. Over 't geheel genomen is
de Opfteller niet ongelukkig geflaagd in klaarheid van
voordragt. Befcheidenheid heeft zyne pen befluurd ;
liefdelooze veroordeeling ' van anders denkenden git1 men
'er niet ontmoeten. Onder het opzigt van een bekwaamen
Ortderwyzer zal aldus dit Leerboekje tot een ' voegzaaraen leiddraad kunnen dienen voor leden d@r Hervormde
Gemeente , om hunne kinderen te doen bekênd worden,
zo met de algemeetne Waarheden van het Christendom,
als met de byzondere Leerflellingen van hun Kerkfew
nootfchap : terwyl de aanwyzingen in het Zedekundig
vak de jeugdige gemoederen tot deugdzaame menfchen
en vroome Christenen zullen kunnen vo ;men.
S:.
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P. F. R 0 0 5, SURINAME Vtlt»ZEALyzCT.

Suriname yerheerlykt, door r. ir. Roos. Te ,rlrnflerdam,
by I i. Gartman, 1796. In gr. 8vo. 27 bi.
-

`gyp het berigt van het voorgevallene in Holland en
iJ elders , beklom de Burger noos, op den 21 September des Jaars 1 795, den Predikftoel in de Lutheríche Kerk in Suriname, om het heil, welk aldaar wierdt
genooten, in tegenftelling van het deerlyk gefolterd Europa, in maatzang te verheerlyken. Wy pryzen des Dichters goedhartige welmeenendheid, en neernen deel in het
geluk, welk hy, in het overzeesch Gewest, met zyne
Landgenooten fmaakte , toen hy dezelve tot dankbaare
blydíchap zogt op te wekken. Doch het fmart ons,, dat
koos, in verfcheiden opzigten, zyne toehoorders met ydele
verwagting, en tot nog toe onvervulde beloften, heeft ge
aan het lot van zynen Zang: -íl:red.Mnhom
„ Juicht myne Burgers! juicht! juicht myne Burgeresfen i
juicht Echtgenooten, juicht met uwe hart meestresfen
En telgen, om het heil stat Suriname wagt:
Des Planters hoop ontluikt; de guile Landbouw lacht,
't Geliefde Moederland komt nieuwe hulpe bieden ,
„ Men ziet de bange zorg van onze Ku'ten vlieden;
„ De nyvre Ambagtsman ontbonden van 't verdriet,
Zingt by zyn werk. van 't heil, dat thans ons Land geniet,
De Handel afgekwynt, begint op nieuws te bloeijen,
„ De Zeevaart wakkert aan, men ziet de Volk'ren vloeijen,
„ Van allen kanten naar myn vrugtbaar Wingewest
„'t Scnynt dat de voorfpoed hier een nieuwe Zeetel vest,
„ De kust van Afrika, herbouwd gelyk voor deezen,
„ Zal voor ons 't Magazyn van kloeken laven wezen,
De Landbouw, aangefpoort, fchaft dubble vrugtbaarheid,
„ En eerlang wordt dit Land op 't heerlykst uitgebreid,
„'k Zie reeds van ver eert Ry van nieuw bebouwde Hoven,
Aan Saramakka's Stroom, die loon voor vlyt belooven
„'k lie hoe de Welvaart weêr in u word voortgeplant,
„ En hoe ge uw fchatLen fchenkt aan 't lieve Moederland,
'k floor uwe Leeraars reeds met Gods gewyde klanken,
„ Den Vormer van 't Heelgil op deezen Kanfel danken;
„ Voor all' den overvloed dien hy den Planter geeft,
„ Terwyl gy allen hier in Vreede en Zeegen leeft."

En uit deeze Proeve zal tevens de kunstkundige Leezer
over de maate van 's Burgers Roos dichterlyk vermogen
zyn oordeel kunnen vellen!
By-
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Byvoeg/els en 1lanrnerkingen voor het Dertiende Deel der
Vaderlandfche Historie van JAN WAGENAAR. Door
Mr. H. VAN WIN, Mr. N. C. LAMBRECHTSEN, Mr.
ANT. MARTINI, E. M. ENGELBERTS, en anderen. Te
flmJlerdam, by J. Allart. In gr. 8vo. Met de BylaaDezelfde voor het Veertiende Deel i 18
gen 135 bl.
bi.
Door het Vyftiende Deel i 19 bl.
Indelyk beginnen wy , na verloop van omtrent een
E
jaar (*), onzen Leezeren weder eenig verflag te doen
van deeze , over het algemeen , dubbel leezenswaardige

Byvoegfelen en Aanmerkingen. Eene overfielping van
buitengewoone bezigheden heeft den Schryver van dit
Artikel, geduurende Benen geruimen tyd, verhinderd de
uitkomende Deeltjens met de vereischte oplettendheid te
leezen, hierendaar eenige byzonderheden na te zien,
kortom zich in staat te Rellen om 'er een behoorelyk
bericht van te geeven. De bedoelde verhinderingen hebben nu een einde genomen, en men hoopt thans hetgeen
men in deeze taak ten achteren is geraakt fpoedig weder in te haaien. , Dit zal ook te gemaklyker vallen,
dewyl van de voorgaande Stukjens doorgaans vry breedvoerige Uittrekfels zyn gegeven, en nu alleen noodig is,
dat wy van deeze en de nog volgende eenig kort Bericht
mededeelen.
Het Dertiende Stukjen begint met de herfiellinge van
KAREL DEN IIden op den throon van Engeland, in het
Jaar r66o , en het beleefde en kostbaare onthaal dien
orst, ter deezer gelegenheid, aangedaan , zo door de
algemeene Staaten als door die van Holland. Vooraf
gaat nog eenig bericht van de handelwyze , welke de
Staaten te vooren omtrent dien Vorst hadden gehouden,
en welke denzelven gunfliger werd, naarmaate men oor
CROMWELL en de Engelfchen te be--delminrva
hoeven te vreezen. By die ge,egenheid wordt, bi. 5,
gefproken van het nachtbezoek door den Engelfchen Re.
1ident DOWNING op zekeren tyd aan Koning KAREL in
den

v

-

(*) Het bericht van het elfde en van het twaalfde Stuk
is te vinden in de vlg. Vad. Letteroef. voor 1795, No. to,
bl. 434, env.
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den Haag, volgens zeker Verhaal, gegeven. CERrsIEa,,
weïks dit Verhaal uit een Engelsch 'f3 dfchrift overnam, zonder de echtheid daarvan te verzekeren, had reeds
aangemerkt , hoe verachtelyk het chara &er van deezen
DOWAING (*) was, zelfs volgens de getuigenisfen van
Engelfche Schryveren, welken voor het overige in ftaatilundige begrippen grootlyks van elkander verfchilden.
Hy had getoond , dat der Staaten handelwyze omtrent
den ongelukkigen en omzwervenden Vorst geheel anders
was, dan DOWNING, indien 'er eenige grond voor het
verhaal is, dezelve deed voorkomen, misfchien, met oog
om , ingevalle KAREL in het bezit zyner rechten-merk,
herteld wierd, zichzelven altoos in veiligheid te kunnen
ítellen. -- Maar hier vinden wy, hi. 7, Uit AITZEMA
overgenomen het verhaal van een ander bezoek , door
denzelfden DOWNING, ook by nacht, doch openlyk, aan
den Vorst gegeven , het welk by monde van den eersen
tot den anderen voortverteld, in den tyd van 120 jaaren,
of daaromtrent, die wonderbaare gedaante kan hebben
aangenomen , waarin het CERISIER was voorgekomen.
Op bladz. d, cnv. vinden wy een breedvoerig verflag
van Koning KARELS verblyf in den Haag, wanneer hy,
ter gelegenheid van zyne herftellinge , over Holland na
Enz;eland re!sde,van het Onthaal, waarmede men dien Vorst
vergastte, en van de aanfpraaken, waarin men, door den
mond van den Raadpeníionaris DE wITT, zich deszelven
vriendfchap aanbeval. Van de laatfle aanfpraak, waarmede men den Vorst eene goede reis wenschte, vindt
men, in de Bylaagen , een Affchrif"t , getrokken uit de
fecreete Refolutien van Holland, van den n Juny- í66o,
hetgeen elders niet in druk voorkomt, en in beworordingen veel verfchilt van hetgeen men by AITZEM^ kan
,

leezen. Die aanfpraaken getuigen, in het algemeen,
meer van de flaatkunde dan van de rondbortligheid des
Spreekers , of der geenen, in welker naam hy het woord
voerde, of, zo als onze Schryvers zich, bl. r8, uitdrukken, zy werden gedaan „ in die overdreevene taal van
„ 'bui►
(*' Men zie, onder anderen, ook onzen WAGBNAAR , Yaderl.
D. XIII , bi. 46 , over het gedrag van vownrrtG , tea
opzichte van eenige der Rechteren van KARF..L DEN I; byzonderlyk den Predikant ozar, welken hy zelve als Kaperlaan ge.
lafst.,

diend had.

TOT DE VADERL. HTSTORIÈ.

4471

„ buite9ewoone blydfchap, of, liever, verrukkinge, die
„ verre t grootfte deel der Nederlanderen, by de om„ wenteling der Engelfche zaaken, fchynt gevoeld te heb„ ben , en welke ook de Staaten (hoezeer [I. hoe] dan
„ fommigen derzelven, voor zig, in 't byzonder, mugten
denken van hun belang rekenden, thans, te moeten
„ belyden." Inderdaad, by het leezen deezer fraaiheden

kan men zich niet onthouden van het gevoelen van c.Eusim& by te vallen. „ Noch deeze aanfpraak ," zegt
hy (*), doelende op die, welke de Raadpenfiunaris deed,
wanneer de Koning de Vergadering der Staaten van Hol
bezocht „ noch die, welke' DE WITT tot denzelfden-land
„ Vorst richtte, wanneer dezelve gereed 1tond om te ver.
„ trekken, fchoon in dien ty_l zeer toegejuicht, beantwoor„ den aan den grooten naam van den Raadpenfionaris.
„ Het zonderlinge van den t}yl en van de uitdrukkingen
, is verfchoo baar naar dien tyd, en in iemand, die met
„ de Franfche taaie niet gemeenzaam was. Maar de
„ grootfpraakige en over ireven denkbeelden kan men niet
verfehounen, ten zy men onderilelle, of dat deeze groo„ te man , als buiten zynen kring zynde, in verwarrin g
geraakte, of dat het ten uiterffen bezwaarlyk is zict^
, naauwaf;feurig uit te drukken, wanneer men zonder re„ den moet pryzen en vleien zonder oprechtheid." —
De Koning beantw )ordde de aanlpraaken met even
vriendlyke woorden, en werd verfcheide maaien op het
prachtigste ontiaalJ, waartoe de Staaten Generaal drie,
en die van Holland zes, tonnen fchats betfemden. Men

vindt van de gegeven maaltyden verder eenige befchry-

ving, en des Konings getuigenis, uit AITZEMA overge
dat hy, nimmer, beter gegeten, en, onder alle-nome,„
„ de gastmaalen , waarmede men hem , in Frankryk,
Duitschland , Spanje en de Sp.ianfche Nederlanden,
„ vereerd hadt, en die zeer kostelyk geweest waren, 'er
„ niet één gezien hadt , die , eenigfints , te vergelykeii
was, by den tweeden hoofdmaaltyd, op welken hem de
„ Staaten van Holland, des avonds van den go van Bloei„ maand, hadden onthaald." — De Koning vertrok
den tweelen van Zomermaand, en konde, reeds onder
zeil zynde, „ niet naelaeten te feggen , dat men moest
„ lye.
(-Pl Tableau de l'Hist. Gen. des Provinces Unies. Tom. Vt,
p. 561, 562.
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„ bekennen, dat het onrnogelyck was, dat fyrte eygen 0th
„ derjaten meer teerheyt voor hem jouden konnen hebben,
„ als dat hoick, over welokers affeEíien hy fag/i, dat hy niet
„ minder regeerde, als hy gingh regeeren over de wille
„ der Engelfchen (t)." Dan alle deeze fchooné
woorden verdweenen welhaast in rook. Het is bekend,
boe Koning KAREL in het vervolg de afettien der Nederlanderen beloonde. Waarlyk men kan STELLINGW RF
niet veel ongelyks geeven, wanneer hy, ter gelegenheid
van deeze prachtige en kostbaare maaltyden, zesde; „dat
„ het beter ware het geld van den ftaat te betteeden
„ tot het aankoopes van gefchut,buskruid en kogels, dan
„ tot diergelyke feesten," zo als cERISIEIt, waarfchynelyk uit de nog ongedrukte Gedenkschriften van WICQUEFoRT, a;Lntekent (t).
Bladz. 25, env. vindt men, in de handelingen van deli,
in de Geichiedenisfen van ons Gemeenebest, zo bekenden D'IS TRADES aan het Britfche Hof, verdere 1 aaltjes
van de ftaatkunde der Grooten, en de handelwyze van
gekroonde Hoofden en derzelven Dienaaren jegens elkander. Merkwaardig zyn ook, bladz. ,o, env. de aan
DE WITT gedaan,-teknigovrdp e
schoon vruchteloos , om de beruchte Afte van Seclufie,
in den Jaare 1654 door CROMWELL den Staaten van
Holland afgedrungen, weder in handen te krygen, en
over de verdichte wyze, waarop de Engelfchen, waar
opzet, de teruggaave van het oorfprong--fchynel:mt
lyke tiuk ontweeken , zowel als de verklaaring, dat cie
gemelde A&e den Staaten van Holland was afgeperst ,
en niet, zo als 1)mmigen ten onrechte zich verbeeldden,
den Prot•&ur aangeboden.
In de Vaders. Hlst. D. XIII, bl. 54, env. (preekt wAC,LNAAR van de gefchillen der hoetiaanen en Coccejaanen, en zegt, by die gelegenheid, dat de Schriften van
CARTESIUS door VOETIUS afgekeurd wierden, terwyl hy
cocci Jis telt onder de geenen, die de Werken van den
Frantclien Wysgeer met genoegen lazen. Hier
wordt, bladz. 38 , env. uit de Brieven van coccEJUS
zelven, aangetoond, dat de verdienftelyke Histcriefchryver
(*) AITZ"MA, IX D b'. 872 873 en 874 [of van den druk
in foci >, IV 0. bl. S98 , env.]
(t) Tableau, T. VI, p. 56o.
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ver zich vergist, wanneer by deezen Godgeleerden voor
eenen begunstiger der gevoelens van. CARTESIUS houdt.
Die Brieven toonen duidelyk, dat dezelve, hoezeer met
gemaatigdheid over den genoemden Wysgeer oordeelende,
verre was van aan deszelfs beginfelen, en nog verder van
aan de handelwyze van fommigen, welken die beginfelen
aankleefden, het zegel zyner goedkeuringe te hangen.
Ook wordt door het getuigenis van den geleerden MosUEiM getoond, dat „, de Cocee aanfche God
en
„ de Cartefiaanfche Wysbegeerte niets met elkanderen
„ gemeens hebben:" maar dat „ dezelfde perfoonen, die,
„ in de Nederlanden , de Car tefianery dwarsboomden ,
„ ook de heftigfte tegenftanders waren van de Coccejaan„ fiche Godgeleerdheid," en dat „ deeze wederffand . . .
„ de Cartefiaanen en de Coccejaanen in de noodzaaklyk„ heil bragt, om hunne kragten te vereenigen , tot het
„ verdedigen hunner zaak, tegen de fchriklyke aanvallen
„ hunner talryke vyanden." Een andere misflag van wnGENAAR, maar welke enkel de leevensbefchryving van
cocci jus betreft, wordt ter gelyker tyd verbeterd.
Bladz. 47, env. behelzen eene breedvoerige aantekening
over het Verbond niet Frankryk, na veel haspelens, eindelyk in den jaare 1663 bekrachtigd. By deeze gelegenheid wordt ook gefproken over de gemeenzaamheid van
DE WIT'T met den Graave D'ESTRADES . En uit die voor
dat de hollandfche Staatsman het-dragtblykuie,
waare belang van zyn Vaderland bedoelde, en geenzins,
zo als zyne vyanden hem aanwreeven , op eene ongeoorlofde wyze met Frankryk heulde. Maar na hetgeen
vóór etlyke jaaren over het charaéer van den grooten
Raadpenfionaris is gefchreven , zoude het overtollig zyn
hierover uit te wèiden.
Bladz. 64, env. leest men eene aanmerkelyke opheldering over het gewigtig bell uit, op den yden en i iden van
Oogstmaand 1664 , ter Generaliteit genomen om DE RUI
TER na de kust van Africa te zenden, en van de middelen,waarvan men zich wist te bedienen om dat befluit voor
veele Leden der Vergaderinge , ja voor den Voorzitter
Zelven, geheim te houden.
Bladz. 85 en 86, wordt gefproken van de redenen,
waarom de Engelfchen , na den ongelukkigen Zeeflag van
den jaare 1665 de Nederlandfche Vloot niet fcherper
vervolgden. De Aanmerker, indien men hem zo mag noemen , geeft hier op een gedeelte van hetgeen HUME
LETT 1796 NO. II.
li
daar-

,
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daaromtrent verhaalt , maar niet alles, zonder eenïg ge•
wach te maaken van het Verhaal door BURNET gegeven,
hetgeen nog meer byzónderheden behelst , dan dat van
r-IUME. Dit is te vreemder , daar in andere aantekeningen de Gedenkfehriften van BURNET worden aangehaald.
Misschien moeten wy de oplosfing daarin zoeken, dat niet
alle deeze Byvoegfels van dezelfde hand zyn.
Wy komen nu aan de Byvoegfels , enz. voor het XIVde
Deel der Vaderl. Historie. Deeze beginnen , gelyk dat
Deel, met het noodlottige jaar 1672, waarin, gelyk bekend is, de Staat der Vereenigde Nederlanden, door de
zamengefpannen magt van Frankryk en Engeland , op
den oever des ondergangs werd gebragt ; waarin de Ariftocratifche Regeermg der meeste Provintien plaats maakte voor het Stadhouderlyke gezach, en een der grootfte
Staatsmannen van Europa, de beroemde JOHAN DE WITT
nevens zynen onrechtvaardiglyk veroordeelden Broeder,
aan de grootheid des Prinfen van Oranje door een woedend gemeen te deerlyk werd opgeofferd; terwyl het bebonen van het voornaame werktuig dier gruweldaad ,
den fnooden TICHELAAR, het beletten van alle onderzoek naar de handdaadigen en andere omflandigheden,
eene onuitwischbaare vlek veroorzaakten in het leeven
van WILLEM DEN III, en denzelven onder het rechtmaatige vermoeden bragten , dat de moord der beide Broeders , indien al niet met zyn voorweeten en goedkeuringe
gefchied, ten minoen hem behaagde, en zyne wraakzucht
streelde. Het is waar, UURNET verhaalt (*) , dat de
Prins van dit gruwelhuk nooit fprak dan met het uitere afgryzen. Maar konde by wel anders, indien by eenige achting wilde behouden ? En deeze bedachtzaamheid
moest hem, die van jongs af volgens het getuigenis van
denzelfden Schryver (t), zich tot omzichtigheid en ach
gewend had , niet zeer zwaar vallen.-terhoudni
Kortlyk zullen wy ook uit dit Stukjen eenige weinige
byzonderheden onzen Leezeren aanbieden.
WAGENAAR had (4) eenige twyfeling te kennen gegeven, of op zeker ftuk , by DU MONT en by VALKE-

NIER

(*) Memoires pour fervir à I'Histoire de la Grande Bretagne,
T. I p. 659.
(t) Tom. V. p. ioo.
(.4) Yad Hlst. D. XIV, bi. z9.
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NIER voorkomende, volgens welk de meerderheid der
Staaten van Overysfel zich, in, het bovengemelde ongeluk
kige jaar, met den Bisfchop van Muntter zoude verdragen, en denzelven voor Heere hebben aangenomen, wel
genoegzaame slaat te maaken zy. Daar het gemelde, Stuk,
by de beide aangehaalde Schryvers, niet ondertekend is,
Iran het zyn, dat men hierin de reden van des Historie
te zoeken Nebbe. Doch daarop wordt-fchryvestwling
hier, bi. 29, aangemerkt, dat men, by DU MON r, meermaaien ook voltrokken Rukken , zonder ondertekening ,
vindt uitgegeven; dat het bedoelde ftuk ook in de Ryksarchiven is gevonden; dat, eindelyk, WICQUEFORT, in
het nog onuitgegeven gedeelte zyner Oedenklchriften,
hetgeen WAGENAAR niet gezien had , fpreekt van een
diergelyk Verdrag, „ van 't welk by ... den korten in„ houd opgeeft, met woorden, juist overeenkomflig aan
„ die, welken by ... DU MONT gevonden worden;" met
dit onderfcheid alleenlyk, „ dat, 't geen by WAGENAAR
van de meerderheid der Staaten gezegd wordt , by
WICQUEFORT van eenige Edelen [ten getale van 14 of
„ 15] wordt verhaald." Doch daar de drie Hoofditeden
van Overysfel reeds by Verdrag in des Bisfchops handen
waren, zoude dit geen onderfcheid van eeneg- belang ver.
oorzaaken, , daar de drie Hoofdíleden te zameil met flechts
éénen Edelman de meerderheid uitmaakten in de Verga
wettig -deringStavOerysfl(*).Dand
zulk een Verdrag zoude hierom niet te grooteg-heidvan
zyn , daar, volgens de uitfpraak , in den jaare 1657,
door den Raadpenfionaris DE WITT en RORNErIS DE
GRAAF, in de Overysfelfche gefchillen gedaan, en door
partyen van weerskanten aangenomen , de Souverainiteit
der Provintie nooit aan iemand konde worden opgedragen, anders dan met gemeen goedvinden van alle de Jlemmende Leden (t). Maar men weet, hoe weinig de best
ingerichte wetten en fchikkingen gelden onder dep klank
der wapenen, en hoe weinig een beroep op dezelve af.
doet, wanneer men door eenen fleikeren wordt gedwongen.
Ter gelegenheid, dat WAGENAAR fpreekt (4) van de
raadeloosheid waartoe de Staaten en de Raadpenfionaris
DL
(*) Vad. lijst.. D. XII, bi. 4*7.
(t) AITZEMA, D. IV, bl. 195.
(.J. ) Vad list., D. XIV, bl. 4*,
li 2
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DE WITT byna vervallen waren, maakt de Aannierke',
bl. 43, 44, gewach van een bezoek, hetgeen de Raad
zekeren morgen, by den Griffier FAGEL-penfiotars,
zoude afgelegd- hebben, en waarin deeze laatfie den anderen, die geheel moedeloos was, nog een hart onder
den riem zoude gefteken hebben, volgens een verhaal,
hetgeen. CERISIER en anderen uit de nog ongedrukte
Schriften van WICQUEFORT hebben overgenomen. Eenen anderen trek van denzelfden Griffier vinden wy bl.
49. Beide duiden zekerlyk aan , dat het FAGEL aait
moed niet mangelde. In zo verre fChynt BURNET des
mans charaéter niet naauwkeurig getroffen te hebben,
wanneer hy van denzelven fchryft: „ Moedig was hy,
„ als alles voor den wind ging; maar, in moeilyke en
„ netelige omftandigheden , betoomde hy zo veel herts
„ niet, als in enen groeten Staatsdienaar vereischt
„ werdt (*). En, evenwel, had BURNET gelegenheid
gehad om hem van naby te keren kennen. Doch in het
vervolg zullen wy, misfchien, aanleiding hebben om nog
iets van deezen Staatsman te zeggen.
Op bladz. 57-61, vinden wy, in twee Aantekeningen,
een vry uitvoerig verflag van de wyze , waarop de RuWaard DE WITT genoodzaakt werd de Akte, ter herroe
Eeuwig Edi&, zyns ondanks te tekenen.-pingevaht
Dit verflag verfchilt in fommige omfl:andigheden, fchoon
het zaaklyke op het zelfde uitkomt, eenigzins van Netgeen WAGENAAR geeft uit de aantekeningen van den
Penfionaris Hop. Het is getrokken uit fokken, welker
geloofwaardigheid by den Schryver (waarfehynelyk VAN
WYN) „boven allen twyfel is," (bl. 57.) en fteunt „baar„ blykelyk op 't geen , naderhand zo door ... MUYS
„ VAN HOLY en HOOGEWERF, als door den Ruwaard
„ zelven, voor den Hove is getuigd" maar is te breedvoerig om hier ingevoegd te worden.
Om dezelfde reden gaan wy voorby hetgeene van bl..
71— 87 aangetekend wordt, aangaande de ongehoorde
rechtspleegmge en vonnis fpreekinge over den Ruwaard
gelyk ook aangaande den verfoeielyken moord der beide
broederen.
Het uittrekfel uit dit Stukjen zullen wy eindigen met
hetgeene wy op bladz. io8 vinden, dat, naamelyk,
„ Fries-

(*) Zie wncartne* Pad. lijst,, D. XV, bI. 47*.
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a , Friesland thans" (dat is in den jaare 1675) ,, naast
Holland , en dus ook boven Zeeland , het zwaarfee
„ was aangeflagen." In het jaar 1672, toen Gelderland,
Utrecht en Overysfel,. geheel door de Franfchen en Muniterfchen overheerd waren, had men tusfchen de vier
Provintien de quotaas dus geregeld, dat in
G. St. Den.
de honderd guldens
68 : I2 : 3
Holland betaalde
ZeelandJO : 16 : I
13 : 14 : 5
Friesland
6 : 17 : 3
Groningen en Ommelanden

_

(*)

o:o
Friesland droeg dus , naast Holland, het meeste. Doch
het verwondert ons hier te lee zen, dat „ Friesland thans
„ naast Holland.. .. het zwaarfee was aangeflagen," als
of zulks alleen by gelegenheid van deezen oorlog, tegen
doorgaande gewoonte, had plaats gegrepen, of, . ten minften, eerst zedert korten tyd ware ingevoerd; daar het
tegendeel waereldkundig is. Het is waar,_ in het begin
der Republiek fchynt Zeelands quota hooger dan die van
Friesland geweest te zyn. Ten minoen in het jaar 1608
was het aandeel der eerstgemelde Provintie I3Z en dat
der andere II; in de honderd guldens (t). Welke begrooting men, misfchien, voor een ten raaasten by moet
neemen. Maar dit Shield niet lang fland. In 1612 werd
in de toen ontworpen verdeeling deeze fchikking gemaakt, dat in de i00000 guldens Zeeland- zoude betaalen ii000, en Friesland 11428:11 1'. Immers zo was het
in het jaar 1013. Maar in het jaar 1616 werd Zeelands
aandeel verminderd op 9 of ruim 9 in. de ioo guldens (4.). En op dien voet is het altoos, den bovengenoemden tyd van den Franfchen oorlog alleen uitgezonderd, met geringe veranderinge, gebleven tot op de vóór
weiI00 :

,

(*) Tegenw. Staat der Vereenigde Nederlanden, IS. I. bl. 291.
(f) I"aderl. Hist., D. IX, bl. 460.
CD AITZEMA D. II, bl. 142. van den druk in folio: al•
waar de aandeelen van al de Gewesten voor het jaar 1613 vol
niet in cyfferletters, worden opgegeven. Echter moet-ist,en
in die opgaave hier of daar een misflag zyn. Indien men Fries•
lands quote fielt op 11423:1Ii , en die van Overysfel op 35oo,
in pla^tze van op 3700, krygt men by AIZZEM de fom van
io ,000 guldens, welke men moet hebben.
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weinige jaaren gemaakte regeling. Het woordje thans
fchynt dus den kundigen Schryver in een onoplettend
oogenblik uit de pen te zy^i gevallen.
Het Vyftiende Stukjen,, :waarvan wy nu iets moeten
Zeggen, loopt, . gelyk WAGENAARS Vyftiende Deel, tot
aan de verheffing van WILLEM DEN III, en. deszelfs Gemalinne, op den thtoon van Groot - Britannie, in het begin van het jaar I'9. Men weet, welke verplichting
Engeland heeft aan onzen Staat, door welken "het - voor
verlost werd van de willekeurige h&erfchappye-namelyk
van JACOB DEN II, en gelegenheid kreeg_ om door een
uitdrukkelyk verdrag de magt van den Vorst binnen behoorelyke paaien te brengen, de rechten des Volks te.
gen onderdrukking te beveiligen. De Aantekeningen,
welke in dit Stukjen voorkomen, loopen voor een aan
gedeelte over de voorvallen, welke tot deeze-inerkly
grapte gebeurtenis den wech -baanden en ze verzelden.
De Schrywèr derzelve heeft tot zyn gebruik gehad onttitgegeven brieven van AERNOUD VAN CITTERS, in die
tyden gewoon Gezant der Staaten aan het Hof van London, en, gelyk men zich ligtlyk kan verbeelden, daaruit
verfcheidene, anders niet algemeen bekende, byzonderlieden kunnen ontleenen.
Het Sttukjen begint met het bericht van eenige ge
Carinaonieel, zo omtrent de behandeling;-ichlenovr.t
der buitengewoone Gezanten, welke dc Staaten , na het
fluiten van den Nynieegfchen Vrede, na Frankryk zon
waarvan ook WAGENAAI gewaagt; .'als tusfchen-den`,
an Franfchen Gezant in den Haag, en den Raadpenfionarig FÀGEL. Doch hiervan, en van andere zaaken van
niet riieeTrder aanbelang, zal het niet noodig zyn hier te
fijreeken-. Ook is het: voor ons, daar nu het Stad
niet zeer veel gewigt,-houderfcapisgt,vn
dat men, gelyk op bl. 7 gemeld wordt, voortyds, met
fommige Indiaanfche Vorncn en met Barbaryfche Staaten, verdragen gefloten hebbe op den naam der algemeene
Staaten en des Prinfen van Oranje. Maar . met reden
zoude men, evenwel, kunnen vraagen, of de Staaten wel
voorzichtiglyk handelden, in rig niet te Jlellen tegen dit
riiterlykheden ? Het fchynt ten minften, dat dezelve al.
leenlyk konden -Vrekken om de Stadhouders te ftyven in
de overdreven .denkbeelden, welke zy al vroeg zich van
hun gezach voranden , derzelven verbeelding te vervul.
lgtt met verwaandheid en hooggevoelendheid van zich,
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zelven, en aan te fpooren om ook daadelyk die raagt in
handen te krygen, welke men hun in woorden niet be
twistte. En moest niet dit gebruik van der Prinfen
naam vooral het onkundige gemeen, zo Land- als Bootsvolk, meer en meer bevestigen in den waan, dat zy dezelven als hunne Opperfie Meesters hadden aan te merken, en zelfs boven de Staaten te gehoorzaamen: waar
zelve genoeg bereid waren, en waarvan de-toezyvan
voorbeelden niet ontbreeken in 's Lands Geichiedenisfen ?
Op bladz. ii, env. leest men verfcheidene aantekeningen over de onderhandelingen, welke in den jaare 1679
in Engeland op het tapyt waren, welks Koning ten deezen tyde de Staaten zeer aanzocht om zich met hem te
verbinden, daartoe de lerktte betuigingen van vriend
niet fpaarende; waarvan men op bl. 14 een merk -fchap
voorbeeld aantreft. Maar die betuigingen kost--wardig
ten den Koning niets, die, gelyk de Schryver aan
kort daarna .... door Frankryk weder ge--merkt,„
„ wonnen wierdt."
Eene gewigtige aantekening vinden wy op bl. 2o, env.
Zy betreft eenen twist tusfchen Holland en Zeeland,
ontflaan uit „ zekere Ordonantie" van de Staaten der
laatstgemelde Provintie, „ bv welke zeer veele goederen
„ en koopmanfchappen , die uit deeze Provintie [ t. w.
„ Holland] koomende , over de Zeeuwfche ftroomert
„ wierden vervoerd, merkelyk stonden bezwaard te wor„ den." Zo hoog liep de twist, dat men zich werkèlyk
tegen elkander wapende, en de zaak gefchapen fond tot
een binnenlandfchen oorlog uit te barften, wanneer, eindelyk, onder 's Prinfen bemiddelinge, nog gelukkiglyk
de beide twistende partyen door een accoord vereenigd
wierden.
Van bl. 37 tot 4.7, loopen de aantekeningen over des
Prinfen voorlag, in den jaare 1683, om de krygsmagt
te lande met zestien duizend man te vergrooten, en over
den twist, welke daardoor ontfond tusfchen Amferdam
en den Stadhouder , die niet in gebreke bleef van , ter
gelegenheid van eenen onderfchepten brief van den Graave D'AVAUx , der Stad zyne gevoeligheid te toonen ,
fchoor. by, door den manmoedigen tegenfland van Burgemeest°ren en Vroedfchappen, zyn oogmerk niet konde
bereiken.
Van andere gefchillen tusfchen den Pains en Sommige
1i4
$te-
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Steden, wordt ter loops gefproken op bi. 5,3 en 64;
maar by die gelegenheid eenigzins uitvoeriger gewaagd
van eene verregaande „ ongeregeldheid, die, eene wyle
lang, ter Vergaderinge van Holland , had plaats ge„ greepen : " te weeten: „ van ouds plagt niemand ter
Vergadering te verfchynen, dan die, daar toe, met
„ een Geloofsbrief van de Vroedfchap zyner Stad was
voorzien; doch, zedert eenigen tyd, was ingekroopen,
„ dat fommige Regeeringsleden, zonder daartoe by hun„ ne Steden gelast te zyn , de Afgevaardigden by hun
„ Edele Grootmogendheden vervongen." Leiden was de
eerfte, welke de verderflyke gevolgen van zulk eene
handelwyze in aanmerking nam , ten minoen 'er van
fprak in de Vergaderinge, in het laatfte des jaars 1684,
en echter liep het aan tot in Lentemaand des jaars
i686 (*), eer men eenen beftendigen voet op dit zo
eenvoudig ftuk had beraamd.
Het geen onze Schryvers aantekenen noopens den
tocht des Prinfen na Engeland, hetgeen daartoe aanleiding gaf, en de middelen, waarvan men zich bediende
om deeze onderneeming wel te doen gelukken, is veel
te uitvoerig om hier, al ware het zelfs gedeeltelyk, over
te neemen. Eene maand na dat de Prins in Engeland
was gekomen, overleed de Raadpenfionaris FAGEL. WA.
GENAAK geeft, by die gelegenheid, eene beknopte be.
fchryving van 's Mans chara&er, voornaamelyk getrokken uit BURNET. Onze Aantekenaars voegen 'er, bl.
i Io, het getuigenis van TEMPLE by: en, gelyk wAGE? AR aanmerkt, dat hy, in de Schriften van D'AVAUX,
,; veelligt, laager gefield wordt , omdat zyne inzigten
„ vierkant verschilden van die van het Ffanfche Hof:"
zo wordeuu wy hier gewaarfchouwd tegen de partydigIieid van WICQUEFORT. Met reden. In onze oordeelen
moeten wy op onze hoede zyn tegen alle vooringenomen lieid, zo wel der vriendièhap als der vyandfchap. — Indien het getuigenis van den Amtterdamfchen Schepen
EONTEMANTEL waar is, dat GASPAR FAGEL en GILLIS
VALKENIER de uitvinders van het eeuwig Edi& waren,
en dat Edit den Raadpenfionaris DE WITT ware opgedron-

(*) Zo flaat hier bi. 56 in den tekst: maar bi. 57 wordt
in de Aantekening aangehaald het jaar 1635. Dat men zo
moet leezen is my waarfchynelyk.
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drongen (*) , dan moet FAGEL naderhand geheel van
party veranderd zyn. En dat verhaal is verre van onwaarfchynelyk te weezen. De wydluftige Propofitie, door
de drie Hollandfche Afgevaardigden ter Staatsvergade.
ringe van Friesland gedaan in den jaare 1688 (t), fehynt
ook uit de pen van FAGEL te zyn voortgev oeid. Zy
ftrookt uitneemend wel met hetgeen BtIRNET (ten minoen
volgens de Franfche Vertaaling zyner Memoires (j.))
getuigt van de welfpreekendheid des Hollandfchen Staatsdienaars, dat zy, naamelyk, „ van die foort was, welke
„ in den finaak des Volks valt, en waarin de netheid
„ minder heerscht dan de overvloed
FAGEL was
dus in i668 een zeer yverig voorfiander van de tegendadhouderlyke partye. Naderhand was hy niet minder
yverig voor die des Prinfen, zo dat hy, „ meer dan ie„ mand anders, de gunst en het vertrouwen bezat van
„ den Prinfe van Oranje (**)." Hy moet, derhalven ,
te eenemaal van gedrag veranderd zyn. Indien deeze
verandering uit weezenlyke overtuiging voortkwam, dan
flrookt dit niet el te wel met de befchryvinge, welke
onze Schryvers hier Uit TEMPLE aanhaalen, als watt
FAGEL „ zeer vasthoudende geweest aan de eerfte denk„ beelden, welken hy, eenmaal, nopens de zaaken, hadt
„ opgevat." Nog minder moet men WICQUEFORT geboven, volgens welken FAGEL „ nooit de voorzichtig,, heid raadpleegde, maar in ílaat was om alles te waa„ gen en alles te bederven. " Het zoude ruim zo veel
gelyken naar het zeggen van BURNET , hetgeen wy by
het voorgaande Stukjen aanhaalden. Alles overweegende
gyn wy niet vreemd Van te denken, dat cERZSILR zyn
cha-

(s)."

(*) lead Hist., D. XIV, bi. 85. ditrfierd. Gefchied., Boek
XIX, bl. 631, in fol.
(t) AITZEMA, D. VI, bi. 490, env.
(1) Tom. I. p. 662.
(S) WAGENAAR , die , indien ik het wel hebbe, het oor.
fpronglyk Engelfche Werk van BURNET gebruikte, vertaalt dir
wat anders. De Opfleller van dit Artikel bezit het oorfprong•
yke niet. en kan dus niet met zekerheid oordeelen. Onder.
uisfchen komt de Franfche Vertaaling zeer wel overeen niet
::etgeen BURSET elders zegt, raakende zeker fluit, hetgeen door
EAGEL was opgefl:eld , Mem. Tom. III. p. 349•
(*•) Vader?. Hist., D. XV., bl. 472.
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charactet best getroffen Nebbe (*). -Die fchets. , het is
waar, geeft voordeeliger gedachten van 's Mans doorzicht en fchranderheid, dan van zyne braafheid. Maar
boe dikwyls vindt men dit by hun, welken zich aan
Staatszaaken overgeeven!
Met de drukfeilen willen wy ons hier niet ophouden.
Achter het Zestiende Stukjen , waarvan wy
hoopen verflag te doen, is eene tamelyk groote. lyst ge
mistlagen van het ilchtJle tot liet-voegdanirlyk
l/yftiende Deel. Waarfchynelyk, zyn meer. andere der
oplettendheid ontfngpt. Dus wordt in : het Dertiende
Stukjen, bi. 99, reg. 2, de Lord FITSHARDING 's Konings
Gezant te Londen genoemd. Wy zyn, tegenwoordig,
niet in Itaat dien misslag te verbeteren: maar zekerlyk
-had de Koning van Engeland geenen Gezant te Londen.
In het Vyftiende Stukjen, bi. 34 , xeg. 4 v. o. en bl.
35, reg. 5. faat:Bloeirnaand, in plaatze van Grasmaand.
Deeze misflag bragt den Recenfent eerst in verwarring,
tot dat hy, in de Aantekeningen, aan den voet van bl.
-35, duidelyk de maand 4pril gefpeld vond. Doch
genoeg hiervan.
( •) Tableau, Toin. VII. p. s6$, 266.
,

eerlang

,

Reize an den jongen .4nacharfis door Griekenland. Uit
liet Fransch van den Abt $ARTI-IELEMY , door M.
STUAI.LT. Derde Deel. Te mflerdam , by J. Allart,
1796. in gr. 8vo. 389 bl.
reetig vatten wy, by de ontvangst van elk Deel deeG
zes Werks, 't zelve op. Ons genoegen, by de leezing der twee voorgaande genooten, hebben wy be-

tuigd (*). Het tegenwoordige geleezen en nedergelegd
hebbende, was onze herhaalde bedenking: Hoe veel, hoe
zeer veel, valt hier uit te leeren! Waare vrugt van het
leezen, te fchaars, in de daad, aangetroffen! Ani STOTELES, de vraag hoorende, hoe men de waaidy van
een Boek te beoordeelen hadt, antwoordde (gelyk wy
bl. 137 vermeld vinden) : „ Wanneer de Schryver al
,,

zegt

( ) Zie, wegens Tiet I Deel, onze raderl. LetteroeJf voer
't jaar 1795, bl. 349, en wegens het II Deel, biet boven ->
b1. z88.
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, zegt wat by moet, niets dan 't geen by moet, en
,, alles zo als by moet ! " Hoe veel in weinig woorden,
en hoe toepasfelyk op he Werk voorhanden.
Het tegenwoordig Deel loopt van het XXII tot het
XXXIII Hoofdfluk. Waar van het I de Reis na Phocis; eene Befchryving van de Pythifche Spelen, als mede
van den Tempel en Godfpraak te Delphi, bevat. — Het
II de merkwaardige Gebeurtenisfen, in Griekenland voor
jaar 361. tot aan het jaar 357 vóót-gevaln(zitsh
J. C.) Den dood van AGESILAUS, Koning van Laced€emon; de komst van PHILIPPUS tot den Throon van Macedonie; en den Kryg der Bondgenoten. Het III
loopt over de Atheenfche Feesten. Het IV over de
4tfieenfche Opvoeding. Het V geeft verflag van de
Toonkunst der Grieken: Het VI vervolgt de. afgebrooken befchryving van de Zeden der ,ftheners. —• Het
VII de Boekery van eenen Athener. Deeze Boekery
verfchaft eene ongezogte gelegenheid om de Werken en
Schriften daarin voorkomende na te gaan en te beoortieelen, en wel eerst in het vak der Wysbegeerte.
Dit wordt in het VIII Boofdtluk vervolgd, door een Ge
Priester van OERES,_ over de eer -fprekvandGot
-ileOorzakn;htIXverdSkun.
Het X Hoofdiluk is ge-heel gerigt om ons ARISTIPPUS
te doen kennen.
Het XI fclietst ons de Oneenighellen tusfchen DIONYSIUS den Jongen, Koning van Syracufen, en zyn Schoonbroeder DION, en vervat voorts de
BAr TIIELEMY, REIZE VAN ANACHARSIS.

Reizen van PLATO na Sicilie.

Verf^heidenheid en Belangrykheid doen zich hier op,
en de ongedwonge manier, op welke veele anders dorre
sloffen, hier voorkomende, door den fchranderen EAItTHELEMY behandeld worden, zal den Leezer met genoegen
en voldoening gaande houden. Terwyl alles op den
leerzaamflen trant is ingerigt, er. geftaafd wordt door aanliaalingen , welke eerie verbaazende en oordeelkundige
beleezenheid, in de Schriften der Ouden, aan den dag
leggen. Aanhaalingen die van het hoogfte aanbelang zyn,
en tot bewyzen trekken, dat de Reiziger, van zo vroege
tyden fpreekende , ons geene eigene harsfenfchimmen ,
maar daadlyk de Gevoelens en Zeden, zo wel als de
Gefchiedenis, van die tyden, voor oogen houdt (*).
In
(*) Wy hebben, even a1s te vooren, kortheidsbalven, deeze
Aanhaalingen , aan den voet der bladzyden gevoegd , cgcerWege gelaa[en.
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In de keuze om 'er iets uit te ontleenen (laan wy
verleegen. Duurde het Tafelgefprek, waarin verfcheide
Charafters voorkomen , en 't geen de Tafelweelde der
4theneren befchryft en gispt, niet te lang, wy bragten
onze Leezers aan de tafel van DINIAS. Dan belang
korter, en dus beter voor ons gefchikt, als--ryken
mede voller van leerzaame Lesten, keuren wy het Ge(prek, tusfchen APOLLODORUS en zyn Zoon LYSIS, over
°t geen in een Staatsman vereischt wordt.
Lysis komt ons hier voor als heet in het bedillen dei
tegenwoordigen bewinds , en wagtende, als de meesten
van zyne jaaren , met ongeduld het tydffip af, waarin
het hem vry zou ftaan de fpreekplaats te beklimmen ;
maar zyn Vader deedt deezen waan verdwynen, even als
SOCRATES dit by den jongen Broeder van PLATO deedt.
Dit was de inhoud deezes Gefpreks.
„ Myn Zoon, zeide by tot hem, ik hoor, dat gy van
begeerte brandt om aan het hoofd des Staatsbewinds te
komen." Ik bedoel zulks, werd door LYSis beevende geantwoordt. „ Het doel is fchoon ! Bereikt gy
het, dan zult gy van nut voor uwe nabeflaanden, voor
uwe Vrienden, voor uw Vaderland, kunnen zyn: uw
roem zal zich niet enkel onder ons, maar over geheel
Griekenland, verbreiden , ja welligt, even als die van
THEMISrocLES, zelfs onder de Barbaaren."
By deeze woorden trilde de Jongeling van vreugde.
„ Om dien roem te verwerven , hervattede APOLLODOkus, moet men immers den Staat gewigtige dien(Ien wil
doen?" Zonder twyfel. „ Maar welke is-len
dan de eerfte weldaad, welke het Gemeenebest van u
zal ontvangen ?" Lysis zweeg, om op eenig antwoord te denken. Na een 'oogenblik zwygens vervolgde
APOLLODORUS. „ Wanneer het te doen was om het huis
van uwen Vriend groot te maaken, zoudt gy voorzeker
eerst denken om hetzelve te verryken ? Alzo dient de
vermeerdering van 's Lands inkomften uwe eerfte zorg
„ Zeg my dan,
te zyn." Dit is myn oogmerk.
hoe hoog gy die zult brengen, van waar ze zullen ontflian, welke takken gy voor verdere uitbreiding vatbaar
oordeelt, en welke bronnen men nog geheel verwaarloosd
zou hebben? Ongetwyfeld hebt gy hier over reeds ge
Neen, Vader, daar aan dacht Ik nimmer. —-dacht."
„ Gy weet ten minsten welk gebruik men maakt van
's Lands Penningen, en uw doel moet voorzeker, de ver•
min--
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mindering van nutlooze uitgaven zyn?" --- Ik beken
my hier mede even min als met het voorige te hebben
bezig gehouden. „ Wel nu! Daar wy onbekend
zyn met den ontvangst en de uitgave beiden, willen
wy ook het ontwerp, om den Staat nieuwe bronnen van
vermogen te bezorgen, vooreerst nog daar laaten."
Maar Vader, het zou toch njogelyk zyn om ze den
Staat ten kosten van den Vyand te verfchaffen. — „ Dit
erken ik, maar zulks hangt alleen af van de voordeelen 1
die gy over den Vyand zoudt behaalen, en hier toe dient
men toch, eer men zich tot den Oorlog bepaalt, eene
vergelyking gemaakt te hebben tusfchen de magt welke
men aan zal voeren, en die welke men te beftryden zal
vindeix? " Gy hebt gelyk. „ Geef my nu eens
den tlaat van onze Land- en Zeemagt op, als mede dien
der Benden en Schepen van den Vyand." Zulks
kan ik niet agter elkander opzeggen. „ Misfchien
hebt gy het op fchrift : dit wilde ik wel eens zien."
Neen, dit heb ik niet.
„ Ik begryp, hervatte APOLLODORUS, dat gy nog geen
tyd gehad hebt om u toe te leggen op dergelyke berekeningen. Maar voorzeker hebben, onze Grensplaatzen uwe
oplettenfieid getrokken. Gy weet welk een aantal Krygsknegten wy op onderfcheidene posten hebben : gy weet
daar te boven , dat verfcheide posten niet genoegzaam
verdeedigd zyn , dat andere geene verdeediging behoeven; en, in de algemeene Volksvergadering, zoudt gy dus
weeten op te geeven, welke bezettingen vermeerderd of
welke verleid zouden moeten worden?" — Ik zou veeleer voorfiaan ze alle in te trekken, wyl zy haaren pligt
zeer Hecht betrachten. -- „ En hoe zyt gy verzekerd,
dat de toegangen van ons Land zoo kwaalyk bewaard
worden? Hebt gy u derwaards begeeven?" Neen,
ik vermoede dit. „ Men zou alzo dit fluk weder
dienen in te trekken, tot dat wy, in plaats van gisfingen, zekere kennis bekomen hadden."
„ Ik weet, dat gy nog nooit de zilvormynen vats den
Staat gezien hebt, en gy kunt my dus niet zeggen,
waarom dezelve thans minder opbrengen dan weleer." —
Neen, nimmer begaf ik my derwaards. ,, De plaats
is zeker ongezond, en deeze ontfchuldigiing zou u verfchonen, wanneer de Atheners ooit deeze zaak in overweeging bragten. Doch zie hier een andere, welke u
zeker niet zal ontfnapt zyn. Hoe veele maaten Koorns
brengt
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brengt dttica voort? He veel heeft hetzelve tot onder
ligt dat deeze-houderinwsg?Gyberpt
1„ennis in het Sr.:..tsbewind noodzaaklyk is om Benen
hongersnood te voorlkonien." Maar, myn Vader,
waar kwam men ooit ten einde, wanneer men zich met
alle deeze byzonderheden moest inlaates? „Moet
dan een Huisvader niet onophoudelyk letten op de be.
hoei;en zyns Gezins, op de middelen om dezelve te vervullen? Wanneer voor het overige deeze byzonderheden
u affchrikken, diende gy, in plaats van u te belasten
met de zorg voor tien duizend Huisgezinnen in deeze
Stad, veel liever eerst uwe krachten te beproeven aan
het in orde brengen van het huis van uwen Oom, wiens
naaken in een verwarden ffaat zyn." Ik zou dezelve fchielyk in orde hebben, wanneer by hechts mynen
raad wilde volgen. „ En gelooft gy dan ter goeder
troaw, dat alle de Atheners, en uw Oom daar by, zo
veel vatbaarder voor overreding zuilen zyn ? `Lie toch
wel toe, myn Zoon, dat een ydele roenizugt u geene
fchande doe inzamelen. Gevoelt gy niet, hoe onvoorzichtig en gevaarlyk het zyn zou , zich niet zulke groote
aangelegenheden te bezwaarn , zonder ze te kennen ?
Eene menigte van voorbeelden zullen u loeren, dat, in de
belangrykile Posten, de bewondering en achting alleen
het deel zyn van kunde en wysheie , doch de blaam en
verachting dat der unkuiide en verwaandheid!"
ó! Dagten wy, dit gedeelte afgefchreeven hebbende, hoe
veele LYSissi:N zouden deeze ondervraagende Lesfin noodig,
hoogstnoodig, hebben, in onze dagen, in ons Vaderland!
Hoe veelera, wanneer ze hun, niet allen ernst en bedaardheid, werden voorgehouden, zouden niet r,4srs verteld
slaan over de ui *getlrelttheid der noodzaaklyke kundigheden van eenen Staatsman ! Mo;ten zy, en dit zou aller
braaven geval weezen, met LYSZS daar door niet ontmoer
digd, maar aangezet worden om de noodige kundigheden
op te doen. Deeze leerde van ARISTOTELES de onder
Pootten van Staatsbefluur,, door de Wetgevers-fcheid
ontworpen, kennen. APOLLOD01 S onder ;tees hem in den
aart des Bewinds , in het vermogen en den handel, zo
van zyn eigen land , als van andere Volkeren: terwyl
Bene reine, onder alle Volkeren, welke in eenige betrek
aanbel aug met de At/wasps flonden, 's Jonge -kingva
Opvoeding tot Staatsman voltooide.
-lings
Daft wy fchryven een Boekrecensie ; of liever wy zyn
be
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bezig aan te duiden , en met een en ander voorbeeld op

te helderen, wat dit Deel in zich bevat. In een Gefprek
niet FucLIDES, over de Starrekuude,'t welk zeer breedvoerig is, en ons de gistingen , de dwaalingen en vorderingen, der Ouden in dit vak doet kennen, hadt deeze met
den jongen ANACHAItSIS laatst gefprooken van zekeren
Toonladder, om de afftanden der Planesten te bepaalen.
Waarop de jonge ANACHARSIS Vervolgt. „ EuCLIas merkte, dat ik hein met ongeduld aanhoorde, en
vroeg lachende: ,, Zyt gy niet voldaan ?" Geenzins,
antwoordde ik. Hoe nu! is de natuur verpligt haare
Wetten naar uwe grilligheden te veranderen ? Eenigen
uwer Wysgeeren geeven voor, dat het Vuur zuiverder is
dan de Aarde, en terflond moet onze bol zyne plaats
ruimen, en zich van het middelpunt der Waereld verwyderen. Vinden anderen 'meer behangen in den Chroma_
tifchen en Diatonifchen Toonladder, terflond moeten de
Hemelfiche Lichaamen zich van elkander verwyderen, of
elkanderen naderen. In welk licht befchouwen mannen
van verffand deeze bysterheden ? „ Zomtyds, hervatte EUCLIDES, als fpeelingen des Verfiands , zomtyds
als de eenige bron van beflaan voor hun, die, in plaats
van de Natuut` te beoefenen, haar flechts trasten te gis.
fen. Wat my betreft, ik wilde u uit dit ftaa'tjen flechts
doen zien, dat onze Sterrekunde, ten tyde onzer Vaderen, nog in haare kindschheid was, en heden nog niet veel
verder is." Maar gy hebt toch, zeide ik, Wiskun.
ílenaars, die onafgebrooken letten op de verwisfelingen
der Dwaalflerren, en die derzelver aftanden van de Aarde zoeken te vinden; gy hadt dezelven ongetwyfeld reeds
in de oudffe tyden, wat was toch liet gevolg van hunnen
arbeid?
„ Zeer lange redenkavelingen , zeer weinige waarneemingen, en nog minder ontdekkingen, was zyn antwoord.
Indien wy eenige juiste begrippen hebben van den loop
der Sterren , wy zyn dezelve aan de Ebyptenaars en
Chaldeeuwen verfchuldigd. Zy hebben ons tafels leeren
maaken , om de tyden voor onze algc*neene Feesten en
voor den Akkerbouw te bepaalen. Op dezelve vindt men
den op- en ondergang der voornaamste Sterren, de punten der Zonnehanden, als mede der Nachtëveningen, en
de voorfpellingen der Wesrveranderingen, zorgvuldig opgetekend."
Icier

£^,. BARTHELEMY

Hier van een breeder verflag, 't geen wy, om de leng.,
te, niet kunnen overneemen, gegeeven hebbende, ver Volgt EUCLIDES . — „ EUDOXUS, reeds Benige jaaren
overleden, opende een nieuwen loopbaan. Een lang ver
Egypten had hem in ftaat gefteld om den Pries--blyfin
teren van dat Land een gedeelte hunner geheimen af.
handig te maaken , en te rug te keeren niet de kennis
van de beweeging der Dwaalterren , welke hy ons in
verfcheide uitgegeeven werken mededeelde. Op deezen
plank vindt gy zyne Verhandeling, den Spiegel genoemd,
die over de Snelheid der Hemelfche Lichaamen, over den
Omtrek der Aarde, en over de Natuurverfchynzelen. Ik
was zeer gemeenzaam met hem. Hy fprak nooit niet my
over de Sterrekunde dan in de taal der drift. „Ik wenschte wel, zeide hy eens tot my, na genoeg by de Zon te
komen, om haare gedaante en grootte te leeren kennen,
al moest ik 'er het lot van PHA TON aan waagen!"
Ik gaf EUCLIDES myne verwondering te kennen, dat
de Grieken met zo veel geest nog verplicht waren om n
van andere verafgelegen Volkeren hunne kundigheden te
gaan bedelen. ,,. Misíchien hebben wy, zeide hy,
de gaaf der Ontdekkingen niet, en is het alleen ons deel
de uitvindingen van anderen te verfraaijen en te volmaaken. Hoe weeten wy, of de verbeelding niet de ilevigtle
hinderpaal voor den voortgang der Weetenfchappen is ?
Anders is het ook nog zeer kort geleden, dat wy onze
oogen ten hemel geflaagen hebben , terwyl de Egyptcnaars en Chaldeeulven, zins een ongelooflyk áantal Eeu•
wen, in de berekening van deszelfs beweeging volhard
hebben; en de uitfpraaken der Sterrekunde moeten op
waarneemingen rusten. In deeze, even als in alle andere
Weetenfchappen , vertoont zich alle waarheid voor ons
eerst aan het einde eener lange reeks van dwaalingen,
en welligt is het goed, dat de dwaaling vooraf gaat, op
dat zy, fchaamrood over haare verwerping, niet andere
maal durve te voorfchyn komen. Eindelyk moet ik tea
uwen gevalle het geheim onzer trotschheid ontdekken.
Zo dra 'er ontdekkingen van andere Natiën in Griekernland worden overgebragt, neemen wy ze als aangenomene
kinderen op , dien wy onder onze eigene kinderen ver
voortrekken."
-meng,zotyds
Hier op vervolgt een uitgebreid verflag wegens den
iaat der Starrekunde ten tyde van EUCLIDIS; en even
be-
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belangryk, zo ten aanziene van den ouden als den toen
Raat der Aardrykskunde, is een volgend on--maligen
derhoud.
Dit wordt afgewisfeld door een keurig verflag, 't welk
ARISTIPPUS, in 't volgend Hoofdfluk, geeft van zyn Zamenftel der zeden en van zyn gedrag : hy werd, gelyk
bekend is, befchuldigd van eene gedrochtlyke vereeniging tusfchen de Deugd en den Wellust te hebben willen invoeren ; terwyl hy bekend ftond voor een Man
van veel geest. Dit blykt uit 's Mans opgave van zyn
Stelzel, en het verhaal van zyn gehouden, daar mede
overeenkomlhig, gedrag.
„ Ik gewende my," zegt ARISTIPPUS , na a eenige al.
gemeene aanmerkingen over de zugt tot Vermaak en den
afkeer van Smart, welke de Natuur op den grond van
's Menfchen hart geplaatst heeft, „om alle voorwerpen te
beoordeelen naar den indruk van genoegen of van fh art,
dien zy op myne ziel maakten , en dezulken als nuttige
op te zoeken, die my aangenaame gewaarwordingen ver
als fchadelyke te vermyden, die Bene tegen -fchaten,
werking deeden. Vergeet niet, dat ik, door de-geftld
uitiuiting van alle gewaarwordingen, welke de ziel bedroeven , en dezulken tevens , die haar buiten zich
vervoeren, het geluk alleen deed beflaan in eene reeks
van zachte gevoelens, welke haar aandoen zonder haar te
vermoeijen , en dat ik , om de bekoorlykheden van
deezén toeftand uit te drukken , denzelven Wellust
noemde.
„ Dit inwendig gevoel , deeze twee Poorten van aandoeningen, waar van ik fpreeke, ten regel van myn gedrag neemende , breng ik alles tot my zelf te rug; ik
ftaa in geene andere betrekking tot het overige heelal dan
in dat van myn perfoonlyk belang, en befchouw my alzo
als het middelpunt en de maatífaf van alle dingen. Hoe roemryk egter die post zy, kan ik dezelve niet in
vrede behouden, indien ik my niet fchikke naar de omftandigheden van tyden , pLatzen en perfoonen. Niet
gemarteld willende worden, het zy door naberouw, het
zy door onrust, verwydere ik verre van my alle denkbeelden des voorledenen en der toekomst, en leeve alleen
voor het tegenwoordige. IIeb ik al het goede van de
eene luchtftreek genooten , ik laat my een nieuw ver
andere bouwen. Intusfchen ben ik, Iclloon-blyfine
een vreemdeling onder alle Volkeren , niemands vyand;
ik
Kk
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ik geniet hunne voordeelen , ik eerbiedig hunne wet.
ten; en , fchoon deeze wetten al niet bestonden , zou
een Wysgeer wel zorgen, de algemeene orde te ftooren,
door de stoutheid zyner grondtellingen of de ongeregeld
zeden.
-heidzynr
„ Ik zal u myn geheim zeggen, en dat van fchier alle Menfchen openbaaren. De Plichten der Maatfchappye
zyn, in myne oogen, een onafgebrookene reeks van ruilingen ; ik waag geenen flap, zonder van devzelven voordeel te verwachten; mynen geest en myne kundigheden,
myne gedierlligheid en gevaliigheid , alles leg ik in deezen handel; ik doe geen het mince onrecht aan mynen
naasten; ik achte hem, wanneer ik dit verfchuldigd ben;
ik doe hem dienst waar ik kan; ik laat hem zyne inbeelding, , en verièhoone zyne zwakheden ; ik bevinde hem
geenzins ondankbaar, maar zie alle myne uitfchotten feeds
niet groote renten weder t'huis komen."
Een leeven naar deeze grondregels bef'uurd , vervolgens breeder en in veele byzonderheden opgegeeven, is
het leeven van AItISTIPPUS. Hoe groot, fchoot ons by
liet leezen te binnen, is het getal der AKISTIPPUSSLN nog
heden ten dage! Maar ook hoe veelen kennen of beoefenen de verfymngen van dit Egoisme niet! --.--- Laaten
wy dit niet uitpluizen, en den Leezer tot het Werk zelve verzenden, 't geen wy zo noode uit de hand leggen,
om misfchien, en hoogstwaarfchynlyk, een veel min
zaam op te vatten.
Alleen vernielden wy nog, dat ook dit Deel , geluk
de voorige, met de noodige Kaarten en Afbeeldingen ver•
rykt is.

ingemeen Staat- Gefchied- en Aardrykskundig klag azyn.
hoor 1796. EerJle Stuk. Te Haarlem, by J. J. Beets.
In gr. 8vo. 105 bl.
en nieuw Maandirerk ! Op den tytel af, naar
E
den fmaak van den dag, gebooren uit den toeftand,
waar in wy verkeeren. Maar fmaakt de tong niet zo

veel van die Spyze, dat dezelve, bykans op het zien,
daar van den walg lleeke ? Althans dezelve moet al zeer
heerlyk in zyne Poort zyn, wel toegemaakt en zindelyk
opgefchoteld worden, om te kunnen behaagen, en op den
duur te voldoen. Dit zal de uitfiag moeten leeraaren.
Het
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Het Maandwerk, welks eertle Stuk wy hier vermelden, zal, volgens der Schryveren verslag, „ de naauw„ keuriglie berigten mededeelen van de Staatkundige
„ gebeurenislèn in Europa , als ook van de andere we„ relddeelen , voor zo verre dezelve met de Europifche
„ in verband ftaan. — Deeze berigten van geueure„ nisfen zullen worden afgewisfeld met Staatkundige be„ fchouwingen en bedenkingen , ten einde den Leezer
„ zo wel op het verband der gebeurenisfen , als op het
oogpunt, waar uit dezelve moeten belchouwd worden,
opmerkzaam te manken. Tevens zal men het karakter der voornaamfl:e Mannen, die in de belangryktle
gevallen de grootfte rollen gefpeeld hebben , zoeken te
By dit alles zal men berigten van de
„ lèhetzen.
nieuwfte ontdekkingen en veranderingen in de Aard„ rykskunde, als ook van de nieucv1te en beste Land„ kaartei] , voegen."
Veel wordt hier toe vereischt ; dan men meent zich
daar toe genoegzaam in (laat gefield te hebben door
eene gepaste Correspondentie, die van tyd tot tyd meer
en meer zal worden uitgebreid. Ook worden allen deskundigen uitgenoodigd om zodanige Bydragen te zenden
als met den Geest van dit Tydlchrift overeenkomen. —
Die Geest is, blykens het eerfte Proefliukje, Patriottisch.
Zulks flraalt door in de Schets van Europa of) het einde
van de Achttiende Eeuw, waar mede dit Maandwerk niet
ongepast ontflooten wordt. Voorts ontmoeten wy 'er
de Elf volgende Afdeelingen. ROBESPIERRE ear SALL,Es
— de Jonge ORLEANS --- Brieven aan een Noord/ander — Volkrykheid van Holland
Uittrek.zc.l uit
hmt Berigt der Commis/ie van Vyven
Berig van FAtPOULT nopens den toeflanel der Geldmiddelen in Frankryk
Handelingen en Bef/it van het Enge.'sch Parlement ---- Berigt van de Co.-nmisfie sot onderzoek ven de
politieke en .Finantieele Gedraagingen --- Revolutiz int
Friesland —• Brieven uit Parys, Londen en den !laag
ftlgemeene Berigten van het voorgevallene in Europa.
Niet weinig Oud Nieuws, gelyk men fpreekt, is onvermydelyk. Het brokkelige loopt elk in 't oog. Wy nee
men de Vde Afdeeling, over de Volizrykheid van Holland,
als een der koitfte, ten voorbeelde van de Sch ryfwvyze,
over.
„ In lang heeft men gene naauwkeurige telling van
Kk 2Holr
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Hollands Ingezetenen gedaan. Men behielp zich, uit dien
hoofde, in de Aardrykskundige Schriften, met de oude op.
gaven ; deeze wierden doorgaans ontleend uit de Lysten
van de Verponding. Van daar, dat de vermaarde BuSC}IING zo onnaauwkeurig is in de opgave van Hollands
Ingezetenen. Eerst geeft by de Steden, Vlekken en Dorpen op, (de laattien flegts naar gis ) — daarop het aantal der huizen in Zuid- en Noord- Holland, volgens de
telling van 1732. Hier uit wil by het getal der Ingezetenen berekenen. — Dat dit flegts naar gis gaat, en dus
in 't onzekere opgegeeven wordt , fpreekt van zelfs.
Thands zyn wy in ftaat, uit de geformeerde en door den
druk gemeen gemaakte lysten der volkstelling, naauwkeurig te kunnen opgeeven het getal der Steden, VleI:ken, Dorpen en Gehuchten in de Provincie Holland.
Van dit onderwerp geheel geen gewag te maaken in een
Aardrykskundig Magazyn. zou onverfchoonlyk zyn. Evenwel zal men het niet van ons eifchen , dat wy een getrouw affèhrift leveren van het reeds door den druk ge
gemaakt Rapport. Dit zou in de daad een over--men
tollig werk zyn. Wy hebben ons daarom de moeite ge
om, ten dienfte onzer Leezeren, het volgende uit-tros,
dit uitgebreid Rapport uit te trekken, en hier mede te
deden.
„ De Provincie Holland bepaalt zich niet by het vaste
land, maar tot deszelfs grondgebied behooren ook eenige
Eilanden, waar van zommige in de Noordzee , andere in
de Zuiderzee, andere weder in de Maas, gelegen zyn.
In dezelve telt men zeven en dertig groote en kleine Steden, zeven Vlekken , drie bewoonde Fortresfen, en vyf
honderd vier en negentig Dorpen. Alle deeze plaatzen,
t'faam genomen , hebben agtmaal honderd agt en twintig
duizend vyfhonderd en twee en dertig Inwoonders, waar
van de Stad Jim/lerdarn alleen tweemaal honderd en ze
duizend en vier en twintig menfëhen bevat.
-venti
„ Wy zullen hier alleen de lyst van de Ingezetenen der
voormaals Stemhebbende Steden mededeelen, om dat men
daarvan doorgaans in de Aardrykskundige handboeken
gewag gemaakt vindt:

„ Dordrecht met de Merwede heeft 18014 Ingezetenen.
Harlem Stad en Jurisdiaie 2I227
Delft en Poortery 14099
Leyden 30955
Am
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Amflerdam21702`4 Ingezetenen.
Gouda
117i5 53212
Rotterdam
Gornichem
4969 9111
Schiedam
Schoonhoven
2489 3170 Den Briel
Alkmaar
8373 95I Hoorn
Enkhuizen
6803
Edam
2745
Monnikendam
1937 Medemblik
200$
Purmerende
2403 -

-

419805.

„ By deeze lyst zal elk , die zyn gezond menfchenvertfand heeft, op den eerten blik, zien, dat de Regen
oortrend de helft der Ingezetenen de magt in-tenva
handen hadden om de overigen te beftuuren. Hoe groot
ook het verfchil tusichen de eerre en de andere Stad
zyn moge, b. v. tusfchen 4Imf1erdam en Monnikendarm,
derzelver ílemmen waren van gelyke waarde en kragt:
't geen in de daad de grootfte onbillykheid was, daar
Amflerdarn zo veel meer Ingezetenen hadt, zo veel te
meer belang ook by den welvaart en bloei der Republiek, en zo veel te meer tot de algemeene lasten betaalde.
„ Vergelykt men dan nog deeze en geene belangryke
plaatzen in Holland met de opgenoemde Steden, dan zal
men nog meer overtuigd worden van de ongelykheid ,
die 'er heerscht. De Ban van Westzaan, b. v. (waarin
Irestzaan, Mestzaandam, Koog, Zaandyk, Wormerveer
en Westknollendam gelegen, en welke oorden van zo veel
aanbelang voor den Koophandel zyn) heeft twaalf duizend zeven honderd drie en dertig Ingezetenen, en dus
meer dan de elf laatstgenoemde Remmende Steden.
Zo hebben Oostzaandam niet Oostzaanen zes duizend
negen en dertig Ingezetenen.
Hoe billyk dat ook
deeze invloed in het Staatsbeftuur hadden, zo wel als
zo veele kleine Steden."
Kk3
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Refc' auwingen van de Huisfelyke Slaverny by de Romeinen , en
de Uit werkzelen daar van op den Staat. Door SEERP Ga/k.
TAMA, Advocaat te Harlingen. Te Leyden, by A. en J. Houkoop, 1; 96. In gr. avo. 32 bi.

pgemelde Befchouwingen (laan , blykens èene Aantekening aan den voet der eerfle bladz., in eertig verband met
O
de, tot tweemaal toe, door de Befcuurderen van het Stolpiaansck

Legaat, uitgefchreevene,`doch nu weder ingetrokkene, Vraag:
Welke zyn de Voorfchriften der Natuurlyke en voornaamlyk der
Christlyke Zedekunde, aangaande de Slaverny? Meer heeft de

Advocaat GRATAMA ons des niet ontdekt, en ons dus de gis.
hug overgelaaten , of het ook een gedeelte moge weezen
van een onbekroond gebleeven ingeleverd Antwoord op dit
Vraagftuk. Wat hier van zy : In twaalf Afdeelingen ,
welke een korte Inhoud ons bloot legt , wordt dit leuk, Oude
heid- en Gefchiedkundig, beknopt, en niet ongevallig, afgehandeld. --- Een Elftal losCe Aanmerkingen, over den Invloed
dtr Slaverny op den Staat, zyu aan deeze Befchouwingen toegevoegd , en befluiten alles.
Drie deezer fchryven wy, ten voorbeelde, af. „ Rome, toen
„ de Zeden bedorven waren, had byna zoo veele kleine dwinge„ landen als Huisvaders en Heeren : veelen martelden hunne
„ Slaaven, en de Slaaven werden openlyk voor het oog des
„ Volks gemarteld. Alle die wreedheden , alle die mishandelingen, werden als gewettigd en goedgekeurd; het geweld al„ leen was 'er ondertusfchen de grondlag van : en is het dan
wel te verwonderen, wanneer eindelyk één dwingeland uit
allen de meester wierd van allen , dat dan deeze wel heeft
uitgemunt, als zomtnige Keizers gedaan hebben toon,, beelden van ongerechtigheid en dwaasheid? Zo werden dan
„ ook hier de mishandelingen aan anderen gedaan mede de
grond(lag van eigen ongeluk en de diepfee vernedering."
„ Terwyl de Landeryen waren ingenomen door de Ryken en
„ hunne Slaaven , mangelde het den gemeenen Burger veeltyds
aan beftaan , en de nypende armoede was niet zelden zyn
„ déel: iets dat deeroerten onder de Gracc'ren veroorzaakte,
„ en den Staat meer dan ééntnaal tot in zyne grondzuilen deedt
„ daveren."
,, Landhoeven , wanneer die te uitgefcrekt zyn , worden
altyd liegt bearbeid, en dan nog flegter, wanneer de Werk.
„ lieden gedwongen, lusteloos , ziek en geketend zyn. PLi„ mos klaagt daarom ook over het gebruik van Slaaven in den
Landbouw; en COLUM?LLA zegt, om dezelfde reden, dat de
Voorvaderen , te midden van den Oorlog, en geduurende de
,1
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invallen der nabuuren , overvloed van koorn hadden; daar
men integendeel, ten zynen tyde, publieke be1}eeding houden
„ moest van graan, dat hen uit overzeefcke Gewesten werd
„ aangebragt. — Zo nadeelig was dan ook hier, in de ge„ volgen, de Slaverny voor den Landbouw, die de eenige be„ flendige fterkte is voor alle Staaten , en de luister was van
„ het oude Rome, de kweekfchool, waar zich de Romein/die
„ WASHINGTOnS, de Fabii, de Fabricii, deCurli, de Cincinnati,
„ de Reguli , gevormd hadden."

De Negers, Tooneelfpel; gevolgd naar het Hoogduitsch van A. VON
HOTZEBUE , door P. G. WITSEN GEYSBEEE. Te !!moerdam, by
J. R. Poster, 1796. In 8vo. 131 bl.
eIyden Schryver en ¢verzetter,, dat, by 't bewerken van
B
dit Toneelfluk, een traan van medelyden, hun oog ontval lende, hun Gelchrift bevogtigde ; wy bekennen , dat ons, by

't
leezen van hetzelve, meerinaalen een koude gril door de leden
reed, wegens de onmenfchelyke wreedheid, die onze zwarte
Medemenfchen, de Negers, van onbarmhartige en wreede Europeaanen , maar al te veel, tot fchande der menschheid,
moeten ondergaan. Het fluk zelve is uitmuntend gefchree.
ven , en fchildert, met grievende trekken , de bloedige mishandelingen, die dit ongelukkig gedeelte des Menschdoms aangedaan
worden. Sterk contrasteeren zich , in hetzelve, de, der
menschheid waardige, gevoelens en denkbeelden deezer, zogenaamde, Wilden , met die van , zo uien voorgeeft, befchaafde
Europeaanen, die van belydenis Christenen heeten: maar niet
min treffend is het onderfcheid, dat hier getekend word, tus•
fchen eenes medogenloozen, winzuchtigen en wellustigen, Engelfchen Planter, die zich beroemt op het uitvinden en bedr, ven
van wreedheden, waarvan her menschlyk hart, dat flegts één
greintje van gevoeligheid bezit, bcevend moet terug deinzen,
en tusfchen zynen Broeder, eenen edel denkenden man, die, geheel menfchenliefde, zich ontfermt over het lot van de onge.
lukkige Slaaven , de voorwerpen van de onmedogende woede
Breders , en twee van hen, die, door de tederlie banzyns Brqeders
aan elkander verbonden, door den gruw
den van
voldoening aan zyne wellustige driften, van-zamenPltr,
elkander I}onden afgefcheurd te worden , voor meer dan de
helft zyner bezittingen vrykoopt. De Vertaaler heeft, van
de tweeërleije ontknooping van het oorfpronglyke , gelukkig
die gekoozen,welke de meeste eer aan 't menschlyk hart doet;
en , in Tiede van de Echtgenoote des Slaaven door hem te lasten doorfleeken , laat by hen beiden door den edelinoedigen
Broeder des wreeden Planters verlosten. Mogt dit fluk Ine•
Bewerken om eenmaal deeze fnoodheden te doen ophouden,
dan
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dan zou niet flegts aan den wensch des Schryvers en Vertaa.
Iers , maar ook aan dien van elk die een menfchelyk hart in
den boezem omdraagt , voldaan worden.

Drie Repablikeinfche Klugtfpelen, door G. PA APE. In den Hage,
by J. C. Leeuwenflyn, 1796. In 8vo. zi8 bl.
deezen bundel vind men drie Klugtfpelen. i. De Slymgas.
n ten. De Stille in den 'Lande, of het nut der Dagbladen, en
I.De
Municipaal die niet is zo als by behoort te weezen. —
2.

De vermogens van den, in ons Land, niet zonder roem bekenden Burger PAAPE, om te fchertzen , en dikwils al lachende de
waarheid te zeggen, zyn te wel bekend, dan dat wy nodig
zouden hebben, dat de grappige voordragt van den Schryver
deeze Stukjens den naam van Klugtfpelen niet zoude doen verdienen. Evenwel kunnen wy niet ontveinzen, dat het ons
voorkomt, dat, hoe zeer ook het gebreklyke, dat hier of daar,
by deezen of geenen, plaats heeft, verdient gegispt en gehekeld te worden , dit evenwel fomtyds te verre kan gaan, en
dat men gevaar lo3pt, oni, of het wezenlykq. zyner bedoeling
duister en raadzelachtig te maaken, of de C iara&Rers te overdreeven te tekenen ; of ook, zelfs tegen zyn oogmerk aan,
door het een of ander in een belachly k licht te plaatzen , de
geheele zaak, by min doordenkenden, verachtelyk te maaken.
Waardoor men dan ligtelyk, in Ilede van liet vermaakelyke met
het nuttige te paaren , al het goede tevens als befpotlyk, by
veelen, doet voorkomen. .-- Of in deeze en foortgelyke Stukjens de aanleiding hiertoe niet gegeeven word, laaten wy liefst
aan het oordeel der denkende Leezers derzelven over.

Lucifer en Beelfebub, of het Drommelfche Committé van Raad
A. scn sz , in leven Meal-gevin.KlutByfp,dorJ
Koetor. Zynde dit het tweede van 's Mans nagelaten S£hriftcn.
In den haag, by J. Plaat, 1796. Ia live. 94 bl.
heeten , is

dit, onder deezen
ndien fpotten geestigheid mag
bevreemdenden titel voorkomend, Blyfpel zeker allergeestigst.
IOnze
Leezers zullen, gewis , geen, of zeer veel, genoegen in

hetzelve vinden, naar dat hun geest of denkwyze geílemd is:
de meesten zullen lachen; en eenige anderen zullen denken: het
beste , het eenvouwigite, dat , zo lang het menschdom beftaan
heeft, is daargefteld, is niet vry gebleeven en beveiligd geweest
voor befpotting; en hoe zots dan een werk , dat over zo veel
fchyven loopt, en door zo veel hoofden, zo veel zinnen, in
werking gebragt moet worden , daar van veyloopen ? en zy zul.
leu 't nederleggen , zuchtende over het al te bekrompen of al
te weelig vernuft der menfchen; zeggende:

Tante molls opus Batavorum condere Gentem.
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LETTER- OEFENINGEN,
Kerkelyke Redenvoeringen van ALLARD HULSHOFF, .1.
L. M. & Phil. Do ?i.; Lid va >a de Holland%he Maat
Leeraar der Doopsge•-fchapyderWtn ,
zinde Gemeente, verga erende by den Toren en /iet
Lam, te fImflerdain. Derde Tiental. Te Amflerdarn ,
by G. Warnars, 1796. In gr. 8 vo. 318 bi,

e Redenvoeringen, in dit 3de Tiental vervat, zyn de
.IJ volgende: rfte en ede. Godsdienflige Befchouwing der
IWaereld (Pfalm CIV: vs. 24. en Job XXXVII: vs. r4.)
3de. Het zorgen voor de Eeuwigheid (Luk. X: vs. 38-42.)
Ode. Wonderen in Bethesda (Juan. V: vs. i -9.) 5de. Koninglyke Bruiloft (Matth. XAII: vs. r - ik.) Ede. Dc OpJtanding verdedigd tegen de Sadduceërs (Luk . XX: vs.
27 - 38.) 7de. Het Sterven van Jefus (Matth. XXVII: vs.
45 - 5 0 .) 8^te. Graflegging van 7efus (Matth. XXVII:
vs. 57-66.) gde. Yefus en de Wandelaars naar E;nrnaur
(Luk. XXIV: vs. 13-35.) rode. De Hemelvaart vara
Christus (Hand. I: vs. 9-1 z.)
Niet krachtig genoeg kunnen wy ons genoegen uit
't welk wy g efmaakt hebroen by 't leezen en-druken,
herleezen der twee eerften van deezen Bundel. De
inhoud der eene is, „ een Voorbereidend Verhaal tot ee„ nige Herinnering of Onderrechting aangaande de Wer„ ken des Heeren , en de wyze van daar over te den„ ken" -- terwyl in de volgende aangetoond wordt
„ het pligtmaatige , het aangenaarue , het ftillende en
„ í'tichtlyke van zulke Befchouwingen." Verwonderlyk
kort is alles t'zaamgedrongen, en, niet zeer veel tinaak,
kiesch en bevallig ontwikkeld. Moeilyk is het voorzeker, álgemeene hoofdzaaken aldus aan te ftippen, en echter alles tot ëéri goed geheel te naaken, zonder verveelend te worden door drooge optellingen.
In de Inleiding maakt HULSHOFF eene juiste aanmerking tegen die geenen, welke het Godsdienftig befchouwen van de Werken der Schepping naauwlyks plrgtmsiatig
O
"TT, 1796. N0 , I2,
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of fchriftuurlyk keuren; en het aanpryzen daar van niet
deftig , niet ernfig , niet Godsdienftig genoe g vinden
voor den Predikftoel; of hetzelve befchouwen ais te Filofofisch, en niet eenvoudig genoeg voor de Christlyke
Gemeente. — „ liet Boek der Natuure (zegt HULSHOFF)
•, is van God opengelegd voor 't geheele menschdom ,
„ om hetzelve te wyzen tot den onzienlyken Oorsprong;
„ zo dat iedereen bekwaam is, en ook geroepen tot het
,, Dezen in deeze ongefchrevene Openbaaring" — en hier
uit leidt by af, het betaamlyke, om elkanderen, althans
ter verpoozmg voor eens enkele uur, daarop opmerkzaam
te inaaken. Deeze twee Redenvneringen, als ook de ;de,
©ver de zorge voor de Eeuwigheid, pryzen wy zeer Berk
aan ter leezmge, en wy twyhèlen niet of ieder zal in
dezelve een zo fmaaklyk als heilzaam voedzel voor zynen Geest vinden.
Op een gedeelte der Redenvoeringe over de Wonderen
in Bethesda hebben wy de volgende Aanmerkingen. HULS
vindt zich genoodzaakt een Wonder te erkennen,-moF
waardoor de Wateren van dat Bad beroerd werden, en
Bene geneezende kracht verkreegen. Natuurlyk, zal men
denken, wordt HULSHOFF daar op gebragt door dat men
leest , dat een Engel in het Badwater nederdaalde, en
hetzelve beroerde doch HULSHOFF betoogt, en op
roede gronden, uit den denktrant der jonden, dat mep
dier aan geene zigtbaare Verfchyring eens Eng els, maar
aan niets meer dan aan eene bovennatuurlyke l^eweeging
des Waters, moet denken. Bovennatuurlyke , zegt
BULSHOF' , beter had hy gezegd buitengewoone, of 't geen
jooden van dien tyd voor buitengewoon, en wonderdaadi; , hielden, terwyl zy, onkundig van de oorzaak, dezelve aan de werking eens Engels toefchreeven. Om
dat nu de Jooden zulks meenden, daar uit volgde geen
tints, dat het wezenlyk een Wonder in de natuur was.
Waarop rust dan de fteiling van HULSHOFF? — op
deezen grond. „ .tIllerlei kwaaien werden geneezen; en
„ hy alleen, die 'er eerst indaalde, genoot het voorrecht
„ dier geneezing." (bladz. 107.) Dit laat zich niet, zegt
xULSHOFF, uit eene natuurlyke werking verklaaren , en
men zal te gereeder tot een Wonder befluiten, indien men
het Overeenkomfige, -liet Betaamlyke en Hoogwaardige,
van dat Wonder in aanmerking neemt, 't geen.doorgaands
voorbygezien wordt.
Wy zullen niet onderzoeken of men dit geneezen van
den
,
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den eerst ingedaalden, wegens eene oogenbliklyke en geliecle geneezing van allerlei ongemakken, te verflaan heb -

be, dan of liet nodig geweest zy, dat dezelfde Lyders,
meermaalen, op onderfcheide tyden , in het Bad zich
moesten begeeven, zo dat ze wel by het eerfie gebruik
des Waters veel baat vonden, zonder daarom, in eens i
volledig genezen te worden. De woorden van den Eu.
angelist fchynen het laatfte niet rechtfhreeks aan te duiden. Intusfchen komt het ons voor, dat zy, die met de
kracht van Mineraale Wateren of Gezondheidsbronnen
bekend zyn, waarfchynlyk minder zwaarigheid zullen maaken, om dit geneezend. vermogen, 't welk Hechts op zekeren tyd, in volle kracht, by de opbruifing, plaats had,
uit natuurlyke oorzaaken op te losfen, dan hun zegel te
hangen aan de Redekaveling, waar door HULSHOFF het
Overeenkomfligs, het Betaa;nlyke en Hoogwaardige, van
liet veronderftelde Wonder, deezervoegen , poogt te betoogen.
„ Het wonderdaadige en Profeetifche hield niet op naa
„ den dood , van Maleachi. Toen de Priester Za„ charias fpraakloos uit het Heiligdom kwam, giste het
volk- van zelve, dat by eenig Bezigt had vernomen.
„ Verfcheide voorbeelden in het N. T. toonen aan, dat
„ de Geest der Profeetfie nog niet ganschlyk was gewee„ ken; en meermaalen waren fommige Ziekten en
Geneezingen waarlyk . bovennatuurlyke Bezoekingen."
(Schoon wy dit erkennen , zo zien wy geen rechtttreeks
verband tusfchen de opgenoemde »onderen of Profeetifche
Verfchynzelen , en een Wonder in de Natuur, 't welk
dan, echter, zou plaats gehad hebben, waarop de Euangelist ons geenzints opmerkzaam maakt, en 't welk uit
zyn Verhaal althans niet is af te leiden, indien men met
I4ULSHOFF de verfchyning des Engels voor een Joodsch
denkbeeld houdt.) -- „ Wyders waren de Tekenen
„ omtrend de Wateren van ouds niet vreemd onder de
„ Joodfche. Bedeeling, en de Hebreeuwen waren gewoon
„ he Toevoorzigt des Heeren over de Bronnen te er„ kennen. In de laatfte belegering van Jerufalem, ver
maande , ozefus de Inwooners tot eene fpoedige over--„
„ gave, door aan te merken, als eene welbekende zaak,
„ dat God de Bronnen uitdroogde vóór de wechvoering
„ na Babel; en dat het zelfde teken nu wederom was
gebeurd, alzo zy gebrek hadden gehad, even vóór het
beleg, terwyl de Bronwateren nu voor_ de Belegeraars
Li z
„ vloei•
--
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„ vloeiden." ( Gaarne laaten wy het oordeelkundigen
over ter beflisfing, of in het aangevoerde eenige kracht
van reden, die ter zaake iets afdoet, gelegen zy ? Wy
zullen den draad der Redeneering verder volgen.) „ Si„ loams wateren (de Leezer weet, dat een Beek, vloeien
uit de Bron Siloam, het Bad Bethesda uitmaakte)-de
„ waren in eene byzondere hoogagting. Salomo was,
„ met voordacht, by die Bron gezalfd. Het was een
„ Leerbegrip by de Jooden, dat Siloams Bron, die on„ ophoudlyk vloeide, en de beeken zeer verre afzond,
„ een afbeeldzel was der duurzaamheid en uitgeltrekt„ beid van Salomons Regeering , en wel inzonderheid
„ van het Ryksgebied van den Mesfias. De H.
„ Schryvers fchynen ook uitdrukkingen te bezigen, wel.
„ ke op iets dergelyks zinfpeelen: dus wordt het Volk
„ by Jefaias bedreigd om het veragten der Wateren van Siloam, die zagtkens gaan. Ezechiel bemerkte,
„ in het gezigt, de Heilige LL'ateren, die van onder den
-

„ Tempel zouden vlieten, en Bene heilzaarne kracht bezit„ ten." (Zo Recenfent de woorden by Ezech. XLVII: 9,

die aangehaald worden, wel verflaat, dan wordt 'er ge
frisheid der Wateren, die zeer Ilischryk-i'prokenvad
zouden zyn , (*)) „ en wy leezen by Jefaias , gylieden

zult water fcheppen met vreugde uit de Fonteine des
„ Heils! Dit bragten de Jooden over op Siloam , en ook

, op den Mesfias." (Op welk gezag rust dit gezegde ?) —
„ De nieuw ontdekte Geneeskracht deezer Wateren dien„ de alzo om de Jooden op te leiden tot het befluit ,
„ dat de komst van den Mesfias naby moest wezen."
(Maar is dit gezonde Uitlegkunde, zyn dit rechtmaatige
Gevolgtrekkingen?) „ Zelfs me.rken eenige Uitleggers
„aan , dat de Schriftgeleerden, onder de tekenen der na
derende komfte van den Mesfias, uitdruklyk, hebben-„
opgeteld de geneezende kracht deezer Wateren.
„ Gevolglyk was zulk een Wonder, in die dagen, uitnee„ mend gepast naar den denktrant der Jooden, en Gods
„ be(*) De woorden luiden, in onze gewoone Overzetting, at.
due: „ Ja het zal gefchieden, dat alle levendige ziele, die
„ 'er wemelt, overal waar heenen eene der twee beeken zal
komen, leeven zal, ende daar zal zeer veel Viach zyn ; om
„ dat deeze Wateren daar heenen zullen gekomen zyn; en
„ zy zullen gezond worden , en het zal leeven , alles, waar
„ heenen deeze Beeke gal komen."
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„ beduur over Israël" (bl. iri.) — Gaarne hadden
wy gezien, dat HLTLsxoFF dit laatfe, 't geen uit al liet
aangevoerde iets zou afdoen , geftaafd had met aanhaalingen uit de Joodfche Schriften, door die Uitleggers te
berde gebragt. — — Nu zyn cry niet in ftaat om over
de waardy deezer Aanmerking te oordeelen.
De Redeneering van HULSHOFF, ter ftaaving van het
wonderdaadige, mist alzo, onzes oordeels, die vastheid,
dien klem, en dat ongedwongene, 't welk vereischt wordt
ter overtuiging. Zo wy dan de werkingen des Badwaters als natuurlyk befchouwen, verbeelden wy ons echter daarom niet te behooren onder de zulken; die in alles
volgen den toonflhllenden (maak der Hedendaagfche lternuftelingen (bl, 10 7.); wy behoeven ons niet te pynigen om he wonderdaadige af te weeren, zodra het ons
niet bevreemd dat de natuur in het Joodfche Land, even
eens als in andere flreeken des Aardbodems, gewerkt
Nebbe. Waarlyk, Leezer, wy zyn 'er vert' af Euange.
lifche Wonderen te verzwakken, of wech te redeneeren,
Wonderen door den Heiland bedreven , of door Gods
Almagt gewrocht , ter ftaaving en verbreiding van de
Leere des Heils. Hier, echter, is een Verfchynzel, 't
welk wy zeer gereed , als eeg: natuurlyk Veríchynzel ,
zouden gelooven, zo wy het in deeze of geene Reisbefchryving lazen; een Verfchynzel, 't welk ons ook geen
't geen men anders natuurlyk had mogen verwach--zints,
ten, door den Euangelist als Wonderdaadig wordt voor.
gefield, en waarvan het in geenen deele zeker is, wanneer het Wonderdaadige begonnen zy, wanneer het opgehouden hebbe. -- Zonder duidlyke biyken, derhalven, van gepaste en gewigtige Bedoeling aan te treffen,
vinden wy geen redenen om het Wonderdaadige in de beroering des Badwaters te erkennen ; en 't geen HULSmoFr, nopends het Overeenkom,(lige, Betaamlyke en Hoog.
waardige, heeft aangewezen, is te gezocht, en rust te veel
op gisfmgen , dan dat liet voor ons eene overreedeude
kracht zou bezitten. 11M1isfchien behooren wy tot die
verwaande onkundigen, door welken zulke aanduidzelen
voor beuzelagtig worden uitgekreeten, geenzints bezejfende, hoe alles hier gefchiedde met een oogmerk, om gepast
te werken op de gemoederen der 7ooden die toen leef-lyk
(bladz. iio.)
-den
Over 't geheel zullen de Leerredenen, in dit Tiental
vervat, met genoegen en vrucht geleezen worden door
L13 al•
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allen die waare Jlichting in den Geloove zoeken; doch
de Redenvoering, over het Herven van ytiis, zal, ver
ons, niet de gewenschte indrukken veroor--beldnwy
zaaken by Leezers, die, hoe zeer doordrongen van het
ontzaglyke en veel betekenende van dat fterven des Heilands, hoe zeer bewonderende de liefde van God en
zynen Zoone, en eerbiedig erkennende, dat dezelve alle
vertand te boven gaat echter niet kunnen aanneemen, dat zy hunnen Heer in die oogenblikken hebben
te befchouwen, als in eenen Raat van geestlyke dood
en verdoemenis als torfchende- de ophooping aller
fchulden ; treedende in onze plaatze, belaaden niet de
wanverdienílen der hoonende oneerbiedigheid van alle zondige menfchen, van den eerften Adam, en zo veelen
van hem afftammen. En alzo belaaden, bovennatuur
ondervinding van de affchuwlyk--lykden,or
heid aller zonden, en van de kracht der Godlyke afkeerigheid, ter geheele voldoening aan het hoogfle Recht,
beproevende aldus de Verfchrikkingen des Almagtigen,
de verfchrikking van den Eeuwigen dood (bladz. no8.)
Ten Potte zullen wy nog een kort uittrekzel geeven
van de Leerreden , getyteld: De Opfanding verdedigd
tegen de Sadduceërs.
De geheele Redenvoering is opzetlyk gefchikt ter ver
duistere Redenwisfeling , voorkomende by-klaringde
Lukas XX: 27--38. Ter Verklaaring wordt eerst berigt
gegeeven aangaande de gevoelens der Farifeeuwen en Sadduceeuwen, in de dagen van Jefus. Daarna wordt de
Tegenwerping voorgedraagen, en eindelyk de Antwoozden des Verlosfers ontvouwd.
De Farifeeuwen redenkavelden niet wysgeerig over de
Onlloflykheid van de Ziel ; verbeeldende zich de Zielen
als Schimmen, hebbende de gedaante van aardfche Lichaamen. Het denkend wezen onderfcheidden zy echter van
het grof bekleedzel, en oordeelden dat de Ziel overbleef
naa de ontbinding van 't verganglyk Vleesch. De Zie
gingen over in den Scheol, in den Hades, niet Graf of-len,
helle , maar IV rereld der Zielen, Gewest der Dooden ,
Ryk der Bfgeflorvenen. Hier kwamen de Zielen van
Vroomen beide en Godloozen; Elenden en Genoegens waren hier niet minder Jerk dan op den Aardbodem. Doch de Rechtvaardigen waren afgefcheiden van de Onrechtvaardigen. De Oorden waren niet verre verwyderd,
waarin beiden zich bevonden; blykende dit uit de Gely-

KERBELYKE 1t1DENVOERTNGEN.

479

lykenis van den Ryken Man en Lazarus. De Vroomen
werden beloond, zynde in den Hades gelukkiger dan op
Aarde, bevryd van Smart en Zorgen, en fmaakende Rust
en Genoegen. Echter hoopten zy nog op eene beloofde
Verlosfing of Opstanding, eene, verdere Opklimming tot
de volle heerlycheid der Hemelfche vreugde, welke zou
voorvallen in de dagen van den Mesfias. Met hunne
denkbeelden hierover, werden vermengd veelerley dwaalingen; Schriftgeleerden leerden, ten tyde van Christus,
een wederkeer tot afgelegde lichaamen, om te verzamelen ir. Judea, en aldaar te Zeeven in een Koningryk van
Gerechtigheid, onder het genot van aardfche zegeningen.
Hier uit ontflonden zonderlinge Vraagftukken — en vee
zelfs waren Voortaanders van de Leer der Zielsverhui.-len
zinge in andere Lichaamen.
I)e Sadduceeuwen erkenden wel het betluur der Voor
maar agtten alle de vergeldingen bepaald tot-zienghd,
liet tegenwoordige leven. Zy ftteunden voornaamlyk op
de Wet van Mofes, waarin , naar hun gevoelen, niets
voorkwam, wegens een toekomenden ftaat. De Ziet was
geen onderfcheiden geestlyk wezen, maar het leven was
verbonden aan het Lichaam, en de gedagten niets anders
dan de wyziging der ftoffe. De Ziel verging met het
Lichaam. Het leven werdt uitgebluscht, en de perfoon
gantschlyk verdelgd. Overeenkomfig hiermede, beweer.len
de Sadduceeuwen, dat de Engelen niet befionden als
geestlyke Zelfflandigheden, maar dat het waren, onmiddelyke Werkingen der Almagt, of Verfchynzels, die ver
zonder eenig onderfcheiden-ginebyhtvrdw,
heftaan over te laaten. Zy ontkenden het aanwezen van
den Hades. Zy lieten geene Opulanding toe. God kon
wel op nieuw Menfcben fcheppen uit het ifof der Aarde,
volkomen gelyk aan dezulken die voormaals geleefd hadden, maar de Almagt was niet bekwaam, om leven, kennis
en gevoel, te doen overblyven, zonder den toeüel van
Lichaamen, zo als zy dezelve door hunne Zintuigen gewaar werden.
Geen wonder, dat zy 'er op uit waren, om aan te
vallen op de Leere der Opflandin; , waar door zy de
'arïfeeiwen, wier gevoelens ook verbasterd waren, meer
maaien verlegen maakten. Zy wilden nu ook eens
beproeven, ®f zy onzen Heer, die een voorfander was
van een toekomenden ftaat, in 't naauw konden brengen;
hellende ten dien einde de Tegenwerping voor, welke,
naar
L14
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naar aanleiding der woorden, door HULSHOFr, niet eenlge gepaste aanmerkingen, voorgedraagen wordt, waarop
by het tweevoudig Antwoord des Heilands ontwikkelt.
Eer(i:elyk lost Jefus de zwaarigheid op. De Kinderen deezer
Eeuivc trouwen, enz. Voor hun, die in de Opftanding
(volgends de Farifeeuwen een onderfcheidend Gunstgenot) zouden deelen, zouden 'er geen natuurlyke oorzaaken ayn van fferven, en 'er geene Kinderen verwekt worden, om de plaats der Overlydenden aan te vullen
die zaaken zouden dus ophouden, welke de gevolgen zyn
van Huwlyken hier op Aarde, ter onderhouding der Ge1lagten. -- Zy kunnen niet meer fierven, want zy zyn
den Engelen gclyk; dit laatfte vat HUrsHOFF op, niet als
een Bewysrede, maar als een Byvoeging en aanpryzende
Opheldering „zy zyn namelyk den Engelen gelyk." Deeze gelykftelling met de Engelen was voor de Farifèeuwen
zeer geschikt om verhevener gedachten te vormen wegens
den í}aat der Opgewekten — en de Sadduceeuwen hadden nimmer het aanwezen van Engelen bellreeden, door
)iet voorwenden der noodzaaklykheid van ongeryinde Ver
zo dat ze dit bezwaar nu ook even weinig-bindtesfë;
Stonden aanvoeren tegen de Opftanding der Menfchen,
— die, Kinderen der Op/landinge, niet, gelyk hier op
Aarde, fterflyke Kinderen zyn van fterflyke Ouders, maar
Kinderen Gods, of, als opgewekten, geenen anderen Vader
hebben dan den Onverderflyken.
In de tweede plaats bewyst Jefus het aanwezen van
den Hartes: want de Sadduceeuwen konden zeggen , dat
het voorgeftelde bewys aanneemlyk zoude zyn, indien . t
aanwezen van den Hades geene loutere herfenfchim ware. —
De Zaligmaaker gebruikt ten dien einde een Argumentuna
ad hominem; liy doodt de tegentlreevers niet hunne eigene
redenen. Zy hielden Mofes in waarde. Mofes had God
den volke bekend gemaakt, als den God Abrahans, Ifaaks
en Jacobs. Zo noemden zy ook den Allerhoogften , en
daar op zegt de Zaligmaaker, dat het zeer ongerymd was,
den Allerhoo ftcn den God Abrahams, enz. of een begunftiger van Abraham, enz. te noemen, en tevens te tellen dat
Abraham, enz. niet in den Hades nog aanwezig was dewyl, in dit geval , alle betrekking zou opgehouden
zyn.
Sommigen zullen zeggen, dat God kon gezegd worden
de God Abrahams te zyn, voor zo verre by eertyds de
begunftiger van Abraham geweest was, offchoon Abraham
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ham nu ware vernieti gd. —.• _ Zo dat Jefus meer getrokken heeft uit de woorden dan 'er eigeiiyl: in lag opgefloten. HULSI-I H F heeft dit, ter zaake , aangemerkt, en
zich niet vergenoegd met zich te beroepen op de onleilbaare wysheid van den Spreeker, en op de veritomming
der geoefende Tegenftreevers, mor het volgende ter opheldering aangevoerd , waarover wy den Leezer zullen
laaten o rdeelen. — „ De bloote benaaming van God
„ Abrahams, enz. komt dikwyls voor in het (. V.; dit
„ was overbekend; het bewys van Jefus is ook daarop
„ niet gegrond, maar op de geheele famenvoeging, juist
„ zo als dezelve voorkomt in het gefprek met Mofes -„ in den Doornebosch. Hierin ligt de groote nadruk.
„ Marcus heeft dit opzetlyk aangevuld. Men moet zig dus
„ niet hepaalen by het 6de vers des 3den Hoof lfluks van
„ Exodus, maar die woorden inzonderheid verbinden met
„ het i4de en i5de vers, waarop by Lukas ook gewezen
„ wordt, door het woord Heere; zynde hetzelfde als ,re„ hova in het 0. T. Na dat zich God aan Mofès
„ had voorgefteld als den God van die Aardsvaders ,
„ vraagde de Profeet nog nader, onder welke benaa„ ming hy dien God moest voordraagen aan de Kinderen
Israels. Hierop kreeg hy ten antwoorde: eenen He„ breeuwfchen naam, betekenende ik ben, die ik ben —
„ of — zal zyn -- en God gelastte aan Mofes, Hem,
„ in zyne tale, te noemen ,jehova, of eeuwig - leevende,
„ altyd zynde — die is, die was, en altyd blyven zal dezelf„ de. Met deeze benaaming van there, of Yehova, zou
„ Mofes t geen zeer aanmerklyk is — zou hy) onmid„ delyk famenhegten de voorige benaaming van —
„ Uwer Vaderen God, de God van Abraham, Ifaak en
„ ,7acob -- en daar by den volke te kennen geeven,
„ dat die faamgevoegde benaaming, in haar geheel, Gode
„ altoos zou behaagen, en beftendig in gebruik moeten
„ blyven. Zo dat zy God moeten aanbidden, als
„ zynde weleer de Begunftiger van, en behoudende onver„ anderlyk die betrekking tot, Abraham." — Dit heldert
alles op, naar de meening van HULSHOFF, en alzo kon
God gezegd worden een God der levenden, en niet der
dooden, als zynde nog de Befchermer dier Aardsvaders,
die Gode leefden, offchoon zy dood waren ten opzigte der
levenden in den Vleefche.
Maar kon God die faamgevoegde benaaming niet recht
mede uit hoofde der Zegeningen aan-znatigdre,
Li 5
Abrt,
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Abrahams nagefagt , en aangemerkt worden als nog wetd'ocnde aan de Vaderen, door het begunstigen der Kinderen? - HULSHOFF erkent die bedenking als rechtmaatig, mits men toeflaa, dat die Aardsvaders, naa hun aff terven , Goeie nog leaven ; ' t welk by,, door gepaste
Aanmerkingen, nader uit één , en in een helder licht,
zet. Uit welk alles dan blykbaar wordt, dat Jefus,
zeer te recht, op de voorgeflelde wyze, de tegenwerping
der Sadduceërs heeft opgelost, en hen gedrongen, om,
zo zy zich zelven gelyk wilden blyven, en geene niets
betekenende uitdrukkingen bezigen, ingevolge het gezag,
door hun aan Biofes toegekend, eene Opffanding der Dooden te erkennen.
Leerredenen ter befiiering van opregte Christenen, by

de tegenwoordige tydsomflandigheden. Door P. M. VAN
, Predikant te Tholen. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1796. In gr. 8vo. 323 bl.
Lis

nder de Leeraars, uitmuntende in bekwaamheid, in
rangmeer dan één opzigt, mogen wy Do.
O
Zo wel de keuze van onderwerpen als
fchikken.
fchikken.
de
VAN LIS
,

manier van behandelinge, zal den beval wegdraagen van
alle de zodanigen, welke in het leezen van deeze foort
van Schriften belang frellen. Hoewel deeze Leerredenen, in de tyden, de jongíle Omwenteling kort voorgaande of volgende, wierden uitgefproken, en op die tyden doelen, heeft de Spreeker zich zorgvuldig gewagt,
om de heerfchende gefchillen op den Predikttoel te brengen. VAN LIS, naar uitwyzen van zyne Schriften, behoort tot die Vaderlanders, welke niet door hevig uitvaaren tegen anders - denkenden, maar door gemaatigde
raadgeevmgen , de goede zaak tragten te bevorderen.
„ Ik betreure (fchryft ley in zyn Voorberigt) het aan„ zyn van tegenftrydige gevoelens en belangen, van par„ tyzugt en verbittering , in ons weleer vereenigd en
door eendragt vermogend Vaderland; ik wenschte dat
'er geene partyen waren, dat alle inwooners van Ne=
„ derland zig onder den ftandaard van bedaarde, ver„ lichte , opregte, Godsdienjlige Vaderlandsliefde veree„ nigden, om dat te beyveren en ten fpoedig(ten in het
werk te ítellen , wat in de omftandigheden, waar in
onze eigen' verkeerdheden en het aanbiddelyk beftuur
„ der
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„ der hooge Voorzienigheid ons gebragt hebben, mogelyk nog, althans eeniglyk, tot ons behoud zou kunnen
„ dienen — zo dat niet gebeurt, zo Godsdienst en
waare Vaderlandsgezindheid Neérlands Burgers niet
„ vereenigen en heiligen, befchouw ik de gemeene zaak
„ voltrekt verloren, en alle mogelykheid tot hertiel ge„ heel afgefneden ! ''
Een Tiental Leerredenen is in deezen bondel bevat. De
acht eert{ en (laan onmiddelyk op de bedoeling, op den
titel aangekondigd; de twee overige kunnen als eene Toegift bef'chouwd worden; loopende de eerie over den ge
Oogst van den jaare 1795 de andere over den-zegnd
zwaaien Storm , in November drens jaars voorgevallen.
De achtfee Leerreden zou den Redenaar aanleiding hebben
kunnen geeven ter behandelinge van het gefchil, raakende
de affcheiding van den Godsdienst van den Staat - „ en
„ of de Kerk zoo met den Staat zy verbonden, dat een
„ heerfchende en openlyk bevoorregte Godsdienst in
„ Neêrland nodig en voordeelig zy?" Want, gelyk VAN
LIS te regt aanmerkt, „ hoe bondig toch dit ftuk ook
„ mogt behandeld worden , het zou niet zonder den
„ fchyn van partydigheid door een Leeraar in liet her„ vormd genootfchap kunnen gefchieden : behalven
dat (vervolgt by), indien het Ihezen van liet Chris„ tendom in ons Vaderland maar als noodzakelyk er„ kend, omhelsd, en beleefd, indien de invloed van den
Christelyken Godsdienst tot volksverbetering en regeling
„ met ernst te hulp geroepen wierd; dan zag de Chris„ tenvaderlander toch dat gebeuren wat by tot behoud
van het Gemeenebest zoo vuurig wenscht; en dan zou
„ 'er ook niets gedaan worden wat tot afbreuk van het
„ waare Christendom kon ftrekken." In denzelfden zin
doet VAN Lis nog deeze betuiging : „ Ik zal voor het
„ tegenwoordige van onzen hervormden Godsdienst in
„ het byzonder niet fpreeken fchoon voor my zeiven volkomen overtuigd , dat de leere van ons ge„ nootfchap ééne der naastkomende is aan den zuiveren, egten, Godsdienst des Bybels; en zoo menigmaal
„ verheugd en dankbaar, dat die byzondere Godsdienst„ leere in myn Vaderland gevestigd was, en daar open„ Tyke befcherming en aanmoediging void, het geen ik
„ altoos als een der grootfile voorregten onzer natie he„ fchouwd heb — wil ik egter gaarne bekennen, dat
„ die niet geheel zy zonder afwykingen van de eigene
„ lee„
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„ leere der H. Schrift, dat 'er vooral veel menfchelykt
„ by het prediken en handhaven van dien Godsdienst
„ plaats had, dat niet was in den eigen Geest des Chris„ tendoms ; gelyk toch al wat menfchelyk is getuige,, nis van het menfchelyke draagt — en ik treede hier
„ dus niet op {zegt hy) als een voorflander van dat
„ Christen -genootíchap , waar toe ik my anders Bene
„ eere rekene te behooren, en 'er het leeraarambt in te
„ bedienen ; maar alleen als een voorfpraak van den
Christelyken Godsdienst clie in den Bybel gepredikt
word, en die de menfchen ook tot waardige burgers
„ van den Staat heiligt." Wy hebben ons de moeite des
affchryvens van deeze pasfagien wel willen getroosten,
om den Leezer over dc denkwyze van VAN Lis eenig
denkbeeld te doen vormen, en hem alzo in 't algemeen
te berigten , wat hy in deeze en andere Leerredenen
hebbe te verwagten; welke, over 't geheel, van een
zaaklyken, ernfligen, inhoud zyn, voorgedraagen in eenen ftyl, meer befchaafd en zuiver, dan men in een aantal Kerkelyke Opftellen aantreft.
Om nu nog iet meer bepaalds van des Kerkleeraars
manier an voordragt te melden, lust het ons, iets over
te nee men uit de Leerreden, gedaan by gelegenheid van
een zwaaren Storm, naar aanleiding der . woorden Pfahn
CIV: 3C : die •op de vleugelen des Winds wandelt. Hy
leidt daar uit vier Stellingen af: jehova is de Heer der
ftormende winden. .jehova vertoont zig gedugt in
den Jtormwind. ehova is tefens by den Jlormwind
wys en goed. --- ,jehova weet door de flormende winden
volken en -nenfchen te flrajfen en te zegenen. Van de
geweldige verichynzelen van den flormwind zelven , en
cie uitwerkzelen, die hy niet zelden, te water en te land,
heeft, doet de Eerw. VAN Lis de volgende teekenagtige
befchryving. „ De lugt, eerst dyzig en ftil, begint on„ (luimig te worden de wind tteekt op, en van oo„ genblik tot oogenblik vermeerdert zyne kragt „ zwarte wolken jagen voort met een' telkens aanwak„ kenenden fpoed , nog zwartere volgen haar : de dag
„ omkleed zig met een kwaadfpellend vaal , de nagt
„ hult zig in het akelig pikdonker. Nu breekt de
storm geweldig los. Zwaare (lammen buigen en fin,, geren als het dunne riet, groote takken breeken af met
een geweldig gekraak, overoude b'oomen zelfs, die van
vorige eeuwen heugen, worden met wortel en al uit
„ den

4P'
„ den grond gerukt. De veldgewasfen worden gezweept
LEERREDENEN.

„ door den dagenden wind , wat afgemaaid ligt verheft
„ zig hoog in de Iugt in een dwarreltlroom, en word
„ heinde en ver van een verfpreid. Huizen en da
voelen zig door den loeienden florm geteisterd;-.,ken
„ alles beeft en kraakt, de voortgejaagde plasregen klettert
„ vreesfelyk tegen wanden, deuren en glasvengíteren. —
„ In het vliegend zwerk flikkert by wylen een bleek
„ verfchrikkend weerlicht, of eensklaps vaart een felle
,, blikfemfchigt ten dik gepakte wolken uit, en een ra„ telende donderflag doet, nog boven het geloei van den
„ Orkaan, het al in 't ronde waagen.
„ Nu ryst, in laage landen, de golvende rivier, of de
woelende Zee, tegen dyken en dammen op. Geheele
„ fi:ukken worden door den geweldigen aandrang van het
„ water weggerukt: ieder oogenblik klimt de vloed hoo.
„ ger, en perst (erker aan: ieder oogenblik ryst de angst
„ der zaamgevloeide aanfchouwers , zwier pogingen ter
„ hulpe niets kunnen baaten — daar bezwykt de fcheid„ muur! Zie! het invliegend water rukt alles voor zig
„ heen, en fleept alles mede in den onge(luimen vloed! —
„ Nu ftorten huizen en fchuuren in, of Heken de geteis„ terde daken treurig ten golven uit. -- - Het ver„ fchrikte vee word beloopen door den aanrukkenden
vloed, flaat vergeefsch aan 't vlugten, en finoort wel„ haast onder een bang geluid in de klimmende golven
— bevende, ziet de mensch den aanfnellenden ftroom ,
bevende, vlugt by op het dak zyner wooning, of ylt
naar de gebroken' dyken, of werpt zig met zyn gezin
„ in een dobberend vaartuig , zonder iets van have of
„ goed te kunnen redden. -- Meenigmaal mag 't hem
„ zelfs niet gebeuren zyne waardite panden te behouden,
„ de vloed overvalt zyn wooning, naauwlyks ontwor„ felt by zelf het prangend doodsgevaar; en nu hoort
„ by zonder te kunnen redden den noodkreet zyner ver
drinkende gade, zyner finoorende kinderen; dan ziet-„
„ hy, wanhopig en met wringende handen , nevens de
„ wrakken zyner ingeftorte hutte en zyn bedorven huis„ raad, de lyken zyner geliefden in den vloed omdry„ ven, en zyn bekneld hart voelt dat hy alles verloren
„ heeft. Nu waaren koude en honger en gebrek
-

„ over de verdronkene landen, en roepen luide en ker„ mende der tederhartige menschlievendheid toe , ach !
„ denk aan ons! en kom ons toch ter 1pe? Nu is ten
9^ zelf.
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„ zelfden tyde de Zee in eene woedende beweeging --„ hemelhoog verheffen zig Naare baaren; dan spat het
„ fchuim, dat in den duisteren nagt als het weerlicht
„ flikkert, tegen de zwarte wolken; en nu dalen zy
weder in diepe kolken neér. — Nu ryst het ranke
„ fchip ten hen.el, en zinkt dan weder ten afgrond, de
„ ziel der fcheepslieden verfmelt van angst, zy danfen
„ en waggelen als dronkene lieden, en alle hunne wys.
„ heid word verflonden. Masten en Stengen fcheuren
met vreesfelyk gekraak van een, en vallen overboord,
„ alles beeft en Ithud, de jagende wind fcheurt de Zei„ len aan flarden, en giert door het Iillend touwwerk.
Het Schip slaat vol waters, de kreet gaat op. 8 God!
„ wy gaan ten gronde! en vaartuig en volk zinken we
in het grondeloos diep, zo een magtige hand
„ niet (erker is dan het geweld der groote wateren.
„ Nu bonst de branding met het geraas van het zwaarst
„ gefchut tegen de bevende oevers: zelfs in de ruime
baaien en op de reeën Raat de ontílelde Zee hemelhoog, de fchepen worden van de zwaarte ankers web
gerukt, de diktte kabeltouwen breeken als vlas , en
„ schip en volk gaan in 't diep ten fpeelbal van wind en
„ golven (trekken , of worden tegen rotzen en banken
aangeflagen en verbryzeld.
„ Maar nu fpreekt de Godheid, het is genoeg! en de
„ storm gaat liggen. Het zwerk fcheurt , en zyn
„ vaart word minder. Hier en daar breekt het helder azuur
„ door, hier en daar vertoont zig een enkele tar tus.
fcben de langzamer dryvende wolken , by dage laat
„ zig de liefelyke Zon van tyd tot tyd weder zien: ter„ wyl onder dat alles het geblaas van den wind meer en
meer verzwakt. --- Allengs krygen eindelyk lugt en
„ water hunne kalmte weder, en de by het leven ge.
fpaarde mensch haalt na zoo veel angsten en fchrikken
„ ruimer adem."
Wy twyfelen niet, of veelen, die in ernsthaftige zaaken, in een getooiden ftyl voorgedrag gen, behaagen vinden, zullen, in een uur van godsdienitige Afzonderinge,
van de opffellen van den Eerw. VAN US, met genoegen.
en voordeel, kunnen gebruik maaken.
----

„
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De Gefchiedenis van , ozef voor Kinderen. Door WILLEM
VAN OOSTERWYK HULSHOFF . Uitgegeeven door de
Ilfaatfchappy: Tot Nut van 't Algemeen. Te Leyden,
by D. du Mortier en Zoon, en te Deventer, by J. H. de
Lange, 1796. In 8vo. 134 bl.
,

e regt befchouwde de verdienstlyke en bloeiende Ne derlandfche Maatfchappy, ter Zinfpreuke voe ende :
T
Tot Nut van 't Algemeen, de Gefchiedenis va,Y JOZEF,

„ door alle tyden heen , als eene der bel!.ngryktte en
„ byzonderfte, welke in den Bybel voorkomen." Geen
wonder, derhalven, als volmaakt ini'er►mende met haar
plan , dat zy dit Onderwerp, als eene Prysflofe , ter
behandelinge voorftelde. Zy vorderde daar by van de
Prysdingers, „ niet alleen, dat zy de Gefchiedenis van
„ JOZEF voor de Jeugd zouden fi hetfen ; maar dat zy
„ tevens het Land,. waar dezelve is v )orgevallen , als
„ mede de Karakters der perfoonen , onderfcheidenlyk
„ zouden voorftellen; moetende !e Zedeleer, uit de ge.
,, beurtenisfen en lotgevallen get, okken, zo wel tot ver,, betering der jeugd, als tot verre eerdering Van derzelver
„ kunde, ver1 rekken.'' Een aan^.zl van niet minder dan
dertien Stukken, der Maatfchappye toegezonden, toont de
belangtneeming van het ichryvende Pu^i14ek in de voorgebelde tloftè. Het leezende Publiek , vooral de Jeugd,
wenfchen wy geluk, zo met den voortreffelyken arbeid
van wylen den uitmuntenden WILLEM VAN OOSTERWYti

HULSFOFF, als met de keuze. der oordeelkundige Keur
ingekomene Opfiellen. Zo ter voedinge--mestrovd
van den leeslust, als ter voldoeninge aan de geftelde ver-.
eischten, dunkt ons HULSHOFF het doel volmaakt getroffen te hebben. In zyne manier van behandelinge fchikt
by zich, op Bene zeer gepaste wyze, naar de kinderlyke
bevattingen. Een Schoolmeester, op een voornaam Dorp,
hadt de gewoonte, naa dat de overige kinderen na huis
gegaan waren, zyne tien kostkinderen, vyf Jongetjes en
even zo veele Meisjes, geduurende de winterfiche avond
den, over de eene of andere leerzaame gefchiedenis te
onderhouden. Naa veelti andere Vertellingen valt de
Meester op de gedagte om den leevensloop van JozE'
te verhaalen. Hy volvoert die taak in twaalf avonden.
Terwyl by zelve altoos de voornaame Spreeker is, vallen
hem de kinderen, nu en dan, met Vraagen of Bedenkingen
in
,
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in de rede , welke aanleiding geeven tot oplosfing vat!
zwaarigheden, of tot het voordraagen van nutte aanmerkingen. Lie hier iets ter proeve. De Meester verhaald heb
Gofera aan zyne Familie ter-bend,hoJzEFtLa
bewooninge gaf: „ Dat was alteuiaal heel braaf, „ (zegt
„ HEINTJE;) maar , als ik JozEF geweest was, zou ik
„ toch myn' Vader en myne Broeders nog anders ver„ zorgd hebben.
„ Mit. Hoe dan, HEINTJE! zyt gy nog niet te vrede
„ over JozEF, nu by zyne heele Familie eeten geeft,
„ en in Gofen laat woonen ?
„ HEINTJE. Neen, nog niet recht, de Heer van gansch
„ JEgypte moest zyn' Vader en Broeders voordeelige
ai,ibten of bedieningen gegeeven hebben , zo dat zy,
als groote lieden, op hun gemak konden leeven, zon„ der veel te werken , of langer achter de fchaapen te
„ loopen.
„ Mit. Uwe meening is goed; maar, by nader bezien,
,, zullen wy merken, dat JOZEF geen kwaad deed, met
„ zulks na te laaten, dat by zelfs daarom gepreezen moet
„ worden. Had onze JozeF aan zyne bloedverwanten
groote eerambten gegeeven, dan zou by veele voornaa„ me Egyptenaars af unitig en knorrig gemaakt hebben.
„ Ook zou daartoe reden geweest zyn; want JAKOB en
„ zyne Zoonen waren onbekwaam en ongefchikt voor
„ zulke bedieningen. Zy hadden niet veel anders ge„ leerd , dan akkerbouw en veehoedery. JozEF zou, dus,
„ bekwaamere lieden afgezet of voor by gegaan moeten
hebben, 't geen onrechtvaardig ware geweest , en ook
„ nadeelig voor den Koning en het Volk. — Ieder,
die een ambt of bediening te begeeven heeft, moet al„ toos zoeken naar de kundigfte en bekwaamfte men„ fchen , die het meeste nut kunnen doen. Hy mag
„ zyne byzondc::° Vrienden dat ambt niet geeven, of zy
„ moeten 'er even gefchikt toe zyn , als anderen; daarom
„ moet ook niemand om een ambt verzoeken , waartoe
„ by geene bekwaamheden bezit, noch ook zyn best doen
„ om andere onkundige menfchen aan gewigtige bedieningen te helpen; zo zou men zyn 'Vaderland fchade ,
„ en zynen medemenfchen onrecht, aandoen.
„ Ook betoonde JOZEF eene zeer verftandige liefde,
„ door zyne Vrienden herders te laaten blyven. Die le„ venswyze was hun gewoon , en , door de gewoonte,
„ aangenaam geworden. In 't veehoeden waren ze door,,kun,
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, kundig: daarin konden zy de Egryptenaaren onderwyzen
„ en helpen, dat was voor hun het beste en gemaklyktle
,, beroep. In andere, zwaare bedieningen, hadden zy
, weêr van alles moeten leeren, en waren dan nog henyd ,
„ befpot en uitgelagchen geworden. JOZEF leert ons dus,
„ dat men zyne genegenheid voorzichtig moet heft uuren,
„ en verftandig letten op ieders bekwaamheid, om alzo
„ aan elk te geeven, dat hein past."
Daar dit Opttel, volgens de bedoeling der loflyke Maat
een Schoolboek is beflemd, heeft men, om-fchgpye,to
de onkostbaarheid te bevorderen, alleen in byzondere Af.
drukken, in gr. tvo., ingelascht het Schaduwbeeld, be.
nevens Bene Leevensfchets van den Autheur, opgefteld
door RINSE KOOPMANS, Opvolger, in het Leeraarampt ,
by de Doopsgezinden te Amfterdam, van wylen den beroemden ALLARD HULSHOFF, Vader van onzen waardigen Schryver, en flegts eenige weinige weeken de een
naa den anderen overleden. Verfcheide byzonderhed'n
ontmoet men in die oordeelkundig getlelde Leevgnsfchets,
welke den vroeggetlorvenen HUL5HOFI^, zo van de zyde
van zyn hart als van die van zyn verftand, in een bemin.
netyk licht plaatzen.
Gedachten van den voorirefelyke CICERO, over den Godsdienst, als Heiden en LTlysgeer. Naar het Fransch,
Te Amferdam, by H. van Kesteren , 1 796. Jr gr.
8vo. 15 bl.
yjy vermelden alleen deeze Pamflet, als gefchikt, om
W lieden, in de Oudheid onbedreeven, te doen zien,
dat niet alle Heidenfche Wysgeeren zo zeer vervreemd
waren van de erkentenis eener eerfle volmaakte Oorzaak
aller dingen, als, uit vooroordeel, door zommigen wordt
vermoedt. Voor 't overige is deeze Opgave zeer oppervlakkig, en konde ligt timet eene reeks van voorbeelden
,vermeerderd worden.
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BERICHT

Bericht, wegens de thans plaats hebbende Geneeskundige Inrichtingen , by de Nationaale Troupes der Bataaffche
Republiek ; waar by de Lyst van Geneesmiddelen, in
's Lands Magazyn in den Haag, voor handen, en cenige Geneeskundige k`oorfchriften, ten dien/le van de 0//ieieren van Gezondheid, by de Nationaale Armée.
Door het Bureau van Gezondheid over de Armée en
HIospitaalen der'Bataaffche Republiek. Te Leyden , by
A. en J. Honkoop, 1796. In gr. 8vo. 118 bl.

heeft ons dikwils bevreemd, dat, by de terke
fchreden , welke de Genees. en Heelkunde in onze
H
dagen heeft gemaakt, en waaraan veelen onzer Genees- en

Heelkundigen geen gering aandeel hebben genomen, de
Geneeskundige verbeteringen by de Land- enLeemagt
van den Staat, als ook by andere openbaare en byzondere Stigtingen of Be(Iieringen, eenen zoo traagen gang namen, of geheel agterbleeven. Nationaal is dit gebrek gewis niet, wat ook, ons min kennende, Buitenlanders mogen
zeggen of fchryven: nieuwigheden zyn voor ons zoo wel
Bene behoefte als voor alle andere Natien der Waereld.
—By de verandering der publieke zaaken in ons Gemeenebest, waar werkzaame en kundige Lieden nu ge
hebben hier en daar zich zelven voor te doen -legnhid ,
hadden wy voorts hoop, dat de bedoelde, verbeteringen
in liet Geneeskundige der publieke Inrichtingen niet zou
ons, deeze onze hoop-denagtrblyv.H de
zoo fpoedig vervuld te zien, en wy namen 'dus dit Bericht
greetig ter hand, en kunnen de Leezers van ons Maand
'werk verzekeren, dat wy het grootfte genoegen onder
het leezen gevoelden.
In het Voorbericht word ons gemeld, dat de uitvoering van deeze Inrichting, zeden den i Augustus 1 795,
reeds in volle werking is, en in allen opzichte aan de
verwachting beantwoordt; eene omtIandigheid•, het Bureau waarlyk veel eere aandoende. Wy hoopen met
grond, dat zoo verdienftelykè Mannen de zuinigheid niet
te verre zullen laaten gaan; zy is by groote Inrichtingen
dikwerf zeer fchadelyk. De Berichten der Officieren
van Gezondheid, ioo als deeze , uit het Fransch vertaald, hier worden genoemd, zien wy met verlangst
te gelnoet ; zy zullen zeker allernutt igst zyn: of eene
ver-
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verftandig bethierende hand van den Uitgeever dikwerf
niet nuttig daarby zoude zyn, laaten wy aan den tyd en
de Beftierders over.
Onder de verfcheidene zeer gewigtige Werkzaamheden van liet Bureau , in vier Afdeelingen vervat ,
word in dit Bericht alleen van het inrichten der Posten
der onderfcheiden Officieren van Gezondheid, en het toezicht, dat deeze hunnen pligt behoorlyk waarneemen ,
gefprooken. Wy kunnen en willen hier niet al het ge
dit Bericht uitfchryven ; niemand , die de-wigtevan
eer der Geneeskunde ter harte neemt, zal het ongeleezenn
laaten. Wy zullen ons alleen tot eenige Aanmerkingen
bepzalen.
De Inftru&ien voor de Officieren der Gezondheid komen ons uiineemend wel berekend voor, en de magt, aan
he Bureau gelaaten, om, naar tydsomftandighecien, vete
anderingen , byvoegingen, verbeteringen, te maaken, fnydt
alle aanmerkingen af.
Op pag. 3 9 begint het ;verflag over de Geneesmiddelen,
- en hierin zullen veele Leezers met de Leden van liet BuTeau, in zeer veele opzigten, niet inftemmen. 'Er zullen
ongetwyfeld Gezondheids- Officieren en anderen weezen,
te onvrede,. dat eene en andere hunner favoriet- remedies verworpen of weggelaaten zyn; en ons dunkt,
dat men , in dit geval, ook niet al te geftreng moest
zyn. 'Er behoort tyd, en ondervinding, en oordeel, en
kunde, toe , eer een Genees- of Heelkundige zich zelven eene behoorlyke of gezuiverde Materies Medica kan
zamenftellen. De Pra'le&iones en de Winkel bepaalen hier dikwerf al te veel; en wie is onfeilbaar? 'Er
zullen veelligt kundige Officieren der Gezondheid zyn,
die, in zommige catarrhale Ziekten, of derzelver gevolgen,
een gedroogd ligt fpecerieagtig en tezamentrekkend Kruid,
b. v. 2fop, zeer nuttig, en boven de Catechu, keuren; aii+
deren zullen Mel Rofarum Conferva Ro/arum voor nuttiger, in zommige gevallen, houden, dan Tinaura Castorei
& Succini, in andere. Maar Catecl1u! een middel me*.
Salep , enz. , in borstziekten een der vnornaamften , in
deeze gevallen met Aluin , enz. verwisfeid ! Het Emvlu
flru%n t'e ucatorium is toch , waarlyk, zamengefteld + genoeg; en het moet niet oud worden. Unguenium e,,aolliens? U nervinun ? •- Men duide ons niet ten kwaade,
dat wy nog Benige aanmerkingen op de Lyst dex Geneeanuidd len maakeg.
Mm 2
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De Mofclius, een zoo enorm duur middel , en van zoo
weinig en twyfelagtige werking ! flflragalus exfcapus:
van doezen willen toch de nieuwere Waarneemingen
niets weeten. Radix , Graminis : hoeveel verfchilt het
afkookzel met dun bier ? Herba Hedera terrejiris fiecata is toch alleen voor Liefhebbers. flloc Socotorina
is geenzins de Caapfche; deeze, minder kragtig, word
aan des niet kundigen daar voor verkogt. Nimd
mer zag Recenfent van oenig Geneesmiddel , zoo
wel in de Hospitaalen als in de particuliere pra yk ,
meer misbruik maaken, dan van het Acidum vitriolivum en het Nitruin. De Opftellers van de Lyst
der Geneesmiddelen hebben , in de daad, reguard genomen op de verfchillende denkwyze van hun , voor
welken deeze Lyst gefield is ; en, in zoo verre Recenfent van hun verfc1iilt, is zyne item alleen die van
een eenig man.
Wy kunnen niet voorby, bier nog een fraai gezegde der Opflellers aan te haalen, 't welk alle Waarneemers wel mogen opmerken. „ Wy ípeuren wel zeer
„ naarftig alle zeldzaame Waarneemingen op, maar het
„ zyn niet deeze, waartoe wy de aandacht der Officie,, ren van Gezondheid eeniglyk aanmaanen. Zy verza„ digen wel, boven anderen, de nieuwsgierigheid, maar
„ brengen niet even zeer het groottic nut aan. Onze
„ Waarnemingen zyn - immers niet als IIegte munten
„ of domme handfchriften, die alleen door Naare zeld„ zaamheid waardye hebben," enz.
De Afdeeling , pag. 61 beginnnende, is vol gewigtige en voortreflyke bedenkingen. Wy herhaalen , dat
ons dit Bericht een onuitfpreekelyk genoegen heeft ver
dat de Bewerkers nog lange-orzakt,enwfch
jaaren die beloonirg van hun doel mogen genieten, welke zy zich in het clot van bet Bericht wenfchen..
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De Vadcrlandfclie Historie van den Heere j. WAGENAAR
verkort, en met leeraaawae Aanmerkingen , ten dien le
der Nederlandfche uitgegeeven door J. w. TE
WATER, Hocgleeraar in de Godgeleerdheid en Kerklyke Gefchiedenis en te Leyden, en Historiefchryver van
Zeeland. Tweede Deel. Te flmflerdam, by J. de Groot,
G. Warnars; te Leyden, by S. en J. Luehtmans; te
Dort, by A. en P. Bluslé, en te Ilarlingen, by V. v. d.
Plaats, 1794.. In g". iivo. gc8 bl.

elyk de Hoogleeraar
in zyne Voorredens van het een en ander Deel des uitgef'crekten
G
Werks, de Historie van het herbond en de Smeekfchriften
TE WATER,

der Nederlanrlfclie Edelen , welks laatfte Deel wy zeer onlangs aankondigden (*) , zich beklaagt over de beletzelen en
hindernisfèn hem in de Uitgave vertraagende, zo doet hy
ook in het Voorberigt van het tweede Deel deezer Verkorte
Historie der Vaderlandfche Historie van den Heere j. WAGENAAR. Toen hy, eenige jaargin geleden, deeze Vaderland
Historie, alleenlyk ten dieníle der jeugd gefchikt, be--fche
gon te íchryven en uit te geeven (t), hadt hy ten oogmerk
dien arbeid met den meesten fpoed te voltooijen. Dan
een tusfchenvak vol beletzelen deedt hem dit werk ftaaken, en kwamen 'er, gelyk hy, met waarheid, fchryft, ze
dien tyd, zo veele andere Schriften von foortrelyken-dert
aart, ten diens e der Jongelingfchap, in Nederland te voor
dat het zyne, zonder eeuig nadeel, wel fèheen te-fchyn,
kunnen agterblyven. Dan op zommiger fterken aandrang heeft by dit werk wederom opgevat , met oog
om hetzelve, zo GOD hem lust en kragten fchenkt, zo-merk,
dra mogelyk voort te zetten, en ten einde te brengen.
Van de voortzetting is dit tweede Deel een blyk ; en
fluit by zyn kort Voorberigt met deeze Aanduiding
Valt dit Werk misfchien eenen meer kundigen Leezer
in handen, en bemerkt hy, dat ik hier en daar, voor„ al omtrent de gewigtigfle Gebeurtenisfen der zestiende
„ Eeuwe, onder de Regeeringe van Keizer KAREL en
Koning FILIPS voorgevallen, uitvoeriger was dan de
„ voor.

() Zie, hier boven, bl. ain.
(t) Zie fllgemrt. t'aderl. Letteroef. VII Deels i St., 1725.
11nt ;
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„ voortref, -'1yke WAGENAAR ; hy verfchoone myne uit„ Rappen, en verblyde zich, met my, dat wy thans in de
gunstige gelegenheid gefield zyn om gebruik van een
„ aantal 4chuore Gedenkflukken, te vooren onbekend, te
„ kunnen maaken ; terwyl ik niet van my verkrygen
, konde om den voornaamften inhoud van dezelven voor
de Nederlandfche Jeugd verborgen te houden."
Te aangeduider plaatze hebben wy van den Aanleg
deezes Werks breedvoerig genoeg gefprooken, en de herinnering des Hoogleeraars , uit het korte Voorberigt deezes
Deels bygebragt , geeft ons de weete van 't geen wy
meer byzonder in het ophemelde tydvak te wagten heb
-ben.
Het Elfde Boek, waar mede dit Deel begint, vermeldt
den Oorfprong der Verwarringen, naa den dood van
Graaf WILLEM DEN IV, en die Verwarringen zelve.
I-let Twaalfde ftelt ons de aandoenlyke Gefèhiedenis van
JACOBA VAN 33EYEREN voor oogen.
In het Dertiende zien wy den Hoekfchen en Kabbc(aauw.
fcher Twist herleeven; een f bets van het diep verval van
den Godsdienst en de Geestlykheid, met de beginzels der
Hervorminge,met de daar toe medewerkende Staatsgefieltenisfe; de verrigtingen van PHILIPS, den Goeden bygenaamd;
omtrent wien de Schryver, diens Chara&er kortlyk fchetzende, betuigt : „ Wanneer wy den geheelen leevensloop van
„ FILIPS, alle zyne bedoelingen en verrigtingen, met onzy„ digheid befchouwen, is het twyfelagtig, waarom hy den
bynaam van den Goed'n by zyn leeven verkreeg, en tot
„ heden behieidt. Zyn onbepaalde heerschzugt vervoer„ de hem tot veelvuldige flappen van geweld en onder„ drukkinge. Zyn gedrag omtrent Vrouwe JACOl;A, de
EREDERODES, en meer anderen, duldt naauwlyks ver
Nederlanders waren hem geen dank fchul--„ichonge.D
„ dig, dat hy hen, ten koste van zo veel goeds en bloeds,
in menige buitenlandfche oorlogen hadt ingewikkeld.
Zyn prachtig en wellustig leeven was van eenen verderf.
„ lyken invloed op de Hovelingen en Landzaaten, en de
„ fteeds vermeerderende Graaflyke beden ledigden de
„ beurzen der laatften. Niemand echter kan den Hertoge
den roem van een fchrandcr vernuft, flaatkundig beleid,
en yver voor de Weetenfchappen, betwisten. Indien
„ ons Vaderland zoo groote veipligtingen aan deezen
,, Vorst gehad hadt, als de Hoogefchool te Leuven en
„ de .Boekverzameling te Brrisfel, zou elk Nederlander,
.,,
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„ met reden , nog den mond vol hebben van FILIPS den
„ Goeden." Voorts ontvouwt dit Boek de Bed,yven

van zyn Zoon en Opvolger CAREL VAN BOURGON1)JE.
Dit wordt in het Leertiende Boek voortgezet. Waar
WY zyn dood en Chara&er, en den aanvang der Regeering van MARIA VAN BOURGONDIE , vermeld vinden;
met aanmerkingen over het Privilegie door haar verleent,
en de gevolgen haarslHuwelyks met MAXIMILIAAN VAN
©OSTENRYK ; met den herleevenden twist tusfchen de
Hoekfchen en Kabbeljaauwfchen; haar dood, en de bedryven
van MAXIMILIAAN.
Met liet VTyftiende Boek opent zich het tooneel van het
zogenaamde Kaas- en Broodjpel in Holland; wy zien PHILIPS DEN II de Regeering aanvaarden: de woelingen in
Gelderland, en Friesland, en Groningen. Naa diens vroeg
dood , zien wy CAREL DE I!,-tydigenobru
meer onder den naam van CAREL DE V bekend, te voor
MARGAREET tot Landvoogdesfe aan -fchyntred,
veelvuldige krygswoelingen van dat tyd.-iteln;md
vak.
Dit vinden wy in het Zestiende Boek vervolgd , niet
vermelding, hoe zeer CAREL, in deeze Landen , de paalen
van zyn Gezag te buiten ging. Naa diens vertrek na
Spanje bleef MARGAREET algemeene Landvoogdesiè. Onder de byzonderheden , by 's Hoogleeraars Voorganger
WAGENAAR niet te vinden , ontmoeten wy hier deeze
Gefchiedkundige waarneeming : „ Volgens het getuigenis
„ van een uitmuntenden Spaanfchen Historiefchryver, die
„ ten tyde van KAREL leefde en deszelfs verrigtingen
„ van naby kende ; doch wiens Gedenkfchriften eerst
„ in den Jaare 1780 te Madrid in 't licht kwamen (*),
„ hadt KAREL voorgenomen zynen Broeder FERDINAND
„ naar de Nederlanden te zenden, zo dra by in Spanje
„ gekomen zou zyn. Men gaf voor, dat KAREL hier mede
alleenlyk bedoelde , dat FERDTNAND, op 's Konings
„ naam, het hoog bewind over de Ncderlsnden voeren
„ zou; doch de waare reden was, om voor te komen ,
„ dat niet misfchien uit de tegenwoordigheid van zyn Broe„ der eenige nieuwigheden in het R3•k gebooren wierden.
Dit oogmerk ontdekte zich te meer, om dat Koning KA„ REL, zo dra mogelyk, bevel gaf, dat PIETER NUGNEZ
„ GUZMAN en ALVAREZ OSORIO zich van FERDINAND,
„ AVICII
(*) JOANNES GENESIUS SEPUL'%FD.A.
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„ wien zy met liefde opgevoed en onderweezen hadden,
„ op ftaande voet moesten verwyderen. Zy gehoorzaam„ den , doch tot hunne finerte. Elk, die hunne groote
„ verdieniten kende, hadt 'er den mond vol van, en was
„ verwonderd. Ook mishaagde liet befluit des Konings,
„ om FERDINANra na de Negerlanden te zenden , waar
„ toe by echter, te i randa gekomen zynde, mondelyk
„ bevel gaf, en reeds te vooren last zondt aan den Kar„ dinaal XIMINEZ, Bisfchop van Toledo, wiens dood, kort
„ daar naa voorgevallen , zeer betreurd werd, zoo we„ gens zyne uitmuntende hoedanigheiden, als om dat de
Koning, op het verzoek van WILLEM VAN CROP, Hee„ re van Chievres, het bewind over Kastilien, door XIMI„ NEZ met den groottien roem waargenomen , Helde in
„ handen van WILLEM VAN cR01, die op zyn hoogst
„ twintig jaaren oud, en, 't welk den S7anjaarden voor„ al tegenhond, een gebooren Nederlander was. Indien
„ hun misnoegen over de bevordering van eenen vreemdeling in Spanje gegrond was, dan hadden zy geene
„ reden om de klagten der Nederlanderen, over de aan„ ftelling van zoo veele Spaanfrhe Amptenaaren, onder
de Regeering van KAREL en FILIPS, voor onbillyk te
„ houden. Vreemd was het echter, dat KAREL, in den
aanvang van zyn bettier, zoo wel in Spanje als in de
„ Nederlanden , door het benoemen van Vreemdelingen
tot de gewigtigt1e posten, zich by veele Inboorelingen
„ gehaat maakte." Voorts ontvouwt dit Boek, langs
welk een weg CAREL het wereldlyk bewind over 't
Sticht kreeg , en fehetst de Beginzels der Kerkhervorininge in de Nederlanden; den voortgang van den Gelder/dien Kryg; de Onlusten in Overys/el, en hoe Friesland aan den Keizer kwam ; de Oorlog met Frankryk,
en de zwaare Lasten daar uit voor den Lande crereezen.
Terwyl CAREL Erfheer van Overysfel wordt. Ten deezen tyde , fchryft de Heer TE WATER, „ deedt de
Landvoogdesfe eene zwaare bede , ook aan die van
„ Holland en Zeeland Men maakte groote zwaarighe„ den om daar in te bewilligen. De Hollanders klaag
armoede, door vroegere Oorlogen-„denovr'sLa
, en de tegenwoordige tlerfte onder het Rundvee veroor
zaakt. De Zeeuwen zaten diep in schulden. De Ad•
voca?at VAN DER GOES vertoonde aan de Landvoeg .
„ desiè, hoe het mintte Kwartier van Brabant meer in'
koniflen hadt dan gansch Holland, dat klein en ar m
-
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, was, en zogt haar te doen begrypen, dat men aan dit
„ Land geen nieuwen last behoorde op te leggen, eer
het een weinig tot verhaal gekomen wis. Al die ver„ toogen , hoe gegrond anders, deeden by de Land„ voogdesIe niets af, en zy rustte niet voor dat 'er
„ Geld kwam. En waar toe moest het dienen ? Men
„ zeide tot onderhoud van het Krygsvolk , tot het op„ bouwen van het Slot Urecdenburg te Utrecht, en ten
„ dient}e des Keizers op zyne reis na Italic; en het laat„ f}e fchynt wel de voornaamfl:e oorzaak der gevorderde
„ Bede geweest te zyn. Na dat zy toegelbaan was, ver„ trok de Keizer terftond, niet eene groote Vloot, welke
meest uit Hollancdfche en Zeeuiwfchc Schepen beftondt,
„ om zich door den Paus te Bononie tot Keizer te laaten
kroonen, gelyk in 't volgende jaar (1530), juist op KA„ RELS geboortedag, met groote pracht gefchiedde. Nu
„ wisten de Nederlanders waar hun Geld bleef, en onder„ vinden, dat de Reeds aangroeiende Grootheid van hunnen
„ Heer den weg meer en meer baande tot vernedering,
armoede en buitenfpoorige afhanglykheid, van hun Va.
„ derland."
Zo ,gepast als in 't oog loopende die flotaanmerking des
Hoogleeraars is, zo gezogt dunkt ons eene op deeze zelf.
de Bladzyde voorkomende, fchoon by 'er meer in fchvne
te (fellen. Te weeten, vermeld hebbende, hoe uit eene
naauwkeurige Befchryving van 'sKeizers Krooning, door
een Man van aanzien in dien tyd opge(l:eld, niet alleen bleek, hoe 'er geen kosten gefpaard wierden om aan
die plegtigheid allen mogelyken luister by te zetten, laat
by 'er op volgen : „ Doch eene byzonderheid, in de„ zelve befchryving uitdruklyk gemeld, trekt vooral on.
„ ze aandacht. 1vIen eindigde den maaltyd , die, naar
„ den tyd gerekend, ongemeen kostbaar was, met dank„ zegginge tot GOD. Het blykt, derhalven , dat men
„ toen , by het houden der plegtigfi:e Maaltyden, geen
fchande Relde in de openlyke erkentenisfe van de wel.
daaden van 'S HEEREN gunfUige Voorzienigheid , aan
„ welke ieder fterveling, een Keizer niet minder dan de
„ geringfte , ook voor 't genot van aardfiche Zegenin„ gen, de eerbiedigere hulde en dankbaarheid verfchul„ digd is."
Het Zeventiende en laatf{e Boek, deezes Deels fchetst
den Voortgang en de Hinderpaalen der Hervorminge; den
overgang der Landvoogdye op MARIA, Koningin WeduM m5
wVA
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we van Hongarycn ; welke Plakaaten de Keizer gaf ,

belangende den Godsdienst, het Burgerlyk Beflier en de
Re tts'>efeningen, en de Nieuwe Inflru&ie voor het Hof
van Hj,fand. Wat Holland ten deezen tyde van de Deenen te lyden hadt. Ook komen hier de Herdoopers ter
baane. De Friezen weigeren zekere bede van den Keizer
te bewilligen, en verzetten zich tegen het Ontwerp eener Unie onder alle de Nederlanden. De nieuwe On.
lusten met Deenemarken, de Onderneeming der Gelderfchen
tegen Groningen, waar door ook CAREL DE V in 't bezit van Gr,ningen en de Ommelanden kwam, fluiten dit
Boek en dit Deel.
Daar wy op den Tytel de Jaartekening van 1794 leezen, en wy thans 1796 fchryven , zonder iets van een
IIIde Deel vernomen te hebben, ttellen wy vast, dat de.
Schryver nieuwe Belemmeringen gekreegen heeft , die
hem lust of kragten benamen om dit Werk voort te
zetten.

Proeve over het Patriotissnus. Door HENRIK CHRISTOPH
ALBRECHT. Eerfle Deel. Uit het Hoogduitsch ver
Aanmerkingen vermeerderd. Where we-tald,enm
would wish to reform we must not reproach. TH. PAINE, Rights of Man. Part. II. Te ./Ina/lerdam, by Wesfing en van der Hey. In gr. 8vo. r bl.
chaarschheid van Schriften, in 't Nederduitsch, over het
SrJ
Onderwerp, waar over zo veel gefprooken wordt, en
dit Boekdeel handelt, het Patriotismus, bewoog den Ver

om dit Iloogduitsch Werk in onze Taal over te-taler
brengen. In zekeren zin kan 'er lof niet aan ontzegd ,
doch dezelve in ruime en overloopende maate daar aan
niet alzins gegeeven worden. Anders ook zou de VertaaIer Beene reden gevonden hebben, om, op een gedeelte,
zo breede Aanmerkingen te maaken , als wy hier aan
-trefn.
Hoe zeer het eene welgegronde waarheid is, dat groote
en goede daaden zeer veel van elkander verfchillen, en
de eerstgemelde, van zekeren bygevoegden glans beroofd,
het laatre geheel derven, zal, egter, in de rechtmaatige
beoordeeling van der Menfchen bedryven, altoos te letten vallen op de tyden, waarin zy leefden, op de om ílandigheden , waarin zy zich bevonden. Leggen wy
dee-
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deeze maattaf ter zyde, wy loopen gevaar van eene ver
oordeelvelling, en hier aan maakt zich, onzes oor -kerddeels, de Heer ALBRECHT ichuldig, in het eerfie gedeelte
deezer Proeve.
Iín zyn tweede Hoofdhuk, Heldendaaden ten Opfchrift
voerende, toeft by by het door veelen hooggeroemd bekend
bedryf van DECIUS, daar deeze zich aan de onderaard
Goden wyde. Hy bekent, „ dat, wanneer wy dit-fche
„ verhaal niet onze verbeelding agtervolgen, wy ver„ baasd fraan over de grootheid waar mede de man zich
„ zelf opofferde om zynen Volke den zegen te verfchaff
„ fen. Maar wat is het in den grond waar over wy ver.
„ baasd liaan ?" Hier op vaart hy voort met aan te
merken, dat de Heldendaad van DECILIS beitondt in een
zekeren dood in den mond te loepen, en voegt 'er by:
De Dood van DEclus was onnoodig, en moet toegefchreeven worden aan eene zotte vlaag, veroorzaakt door
het veras,tlykst Bygeloof. Indien de Vryheid zyner Land.
genooten afhing van het verderf, 't geen hy in den mond
liep , moeten zy wel diep verzonken geweest zyn in
de jammerlyktle flaaverny; de oorlog was in zichzelven
onregtvaarclig; de voordeelen, welke de Conful door zyne zelfopoffering den Romeinen verfchafte , waren niet
van din aart, als een verftandig Man zou wenfchen dat
zy bezaten. Hun te regt te brengen van hun veragtlyk
Bygeloof, was hun een befl;endiger en grooter voordeel
doen. — In de Grickfche Gefchiedenis, merkt ALBRECHT
op, is CODIUJS „ een even bovenmenschlyk Man, die
„ zyn leeven opofferde om zynen Volke den zegen te ver„ fchaffen," en fchryft dit bedryf te eenemaal aan Bygeloof toe.
Doch herinneren wy ons de evengemaakte algemeen
aanmerking, dan zal ons de oordeelvelling van ALBRECHT
niet juist voorkomen. Indien een Veldheer , in onzen
tyd , op een Gezigt of een Orakel[tem afgaande, het
voorbeeld van DECIUS of CODRUS volgde, wy zouden
hem, en met liet hoogíle regt, onder de Zotten en Zinloozen rangfchikken. Maar hoe veel verfchilt hier van
niet het geval van een Romeinfclien en Griekfchen Veldheer, die zich van de waarheid der Openbaaringen , langs
die wegen verkreegen, ten vollen overtuigd hielden? Wy,
fchoon overtuigd van de valschheid deezer grondbegin.
zelen , kunnen niet nalaaten de belanglooze zelfopolTering, om vast hun Vaderland af te wenden wat zy deszeit4
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zelfs hoogte ramp oordeelden, te bewonderen. 't Is de
overtuiging hier van, en de daar uit volgende den Volke
beweldaadigende beweegreden , naar welke wy de Zedelyke waarde van het bedryf met betrekking tot de
Daaders moeten afmeeten.
Het volgend Hoofdfluk, Berchaaving en Heldhaftigheid
getyteld, deelt in voorflellingen van gelykfoortigen ver
aart. Helden -eeuwen, merkt by op, zyn altoos die-kerdn
van Onkunde en Barbaarschheid. Zulke Eeuwen kuunen alleen de dolle daad van Mucius SCJEVOLA doen
toejuichen, fchryft ALBRECHT, en brengt andere foortgelyke by, niet genoeg de tyden in aanmerking neemende,
om een billyk oordeel te vellen. Wy denken nog
ouderwets genoeg, als men 't zo noemen wil, om het
geen hy wegens het Character van CINCINNATUS fchryft
niet te ondertekenen. Hy zegt, ten ilutte, naa de bedryven
deezes altoos hooggeroemden Mans vermeld, en niet in den
gunftibtten dag gefield te hebben : „ Zo men deezen
„ waaren zamenhang der Gefchiedenis overziet , vindt
„ men noch de armoede van CINCINNATUS roemwaardig,
noch reden om het vertrouwen te bewonderen, met
„ welk zyn Party hem tot Di&ator beriep. In de ge„ heele handeling is niets , dat Patriotismus genaamd
„ kan worden , ten zy Partygeest Patriotismus heeten
„ zal." Kan men , deeze oordeelvelling by de Gefchicdenis vergelykende , nalaaten den Schryver te befchuldigen, dat hy, om den roem deezes Romeins te bezwal•
ken, de zaak in een verkeerd licht fielt? 't Geen wy bewonderen in het Charac±er van CINCINNATUS is de
Braafheid en de Belangioosheid van een Man, in zeer
,chraale leevensomftandigheden, die geen voordeel wilde
trekken van de hooge magt, met welke men hem bekleed
halt, om zyne bekrompene Leevensomflandigheden te
verruimen , en Middelen te verkrygen , overeenkom(lig
riet den rang , dien hy in het Gemeenebest bekleedde.
Die bewondering van deezen Romein houdt by ons fland,
hoe zeer wy ook de onregtvaardige en drukkende maat
Patriciaanen wraaken en hoogst veroor--reglnd
deelen.
Voorts willen wy den Schryver gaarne toeftemmen ,
dat de Griekfche en Romeinfche Gefchiedenis overvloeit
van partydige berigten , en maar al te zeer voorzien is
an opgehemelde voorbeelden, 1 rekkende om in Zedera Staatkunde beide zeer verkeerde gevoelens in te boe ze`T
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zemen. Hier toe ítrekken 's Schryvers 4lgemeent Aan
in het IV Hooflfluk. Hoe veel waarheids-nwerkig
en toepasfings in de volgende bedenking. „ Die Mara
„ heeft zyn Vederland, zynen Staat of Stad, dceze of
geene voordeelen ve7fchaft: hy heeft zyn Vaderland ver ,, rykt of vergroot. Zo fpreekt men, zonder eens op de
vraag te denken. Op wiens kosten heeft by dat gedaan?
„ Zelfs zyn de Lofredenaars gewoon Patriotlsmus te
„ noemen , wanneer veroverzieke Vorflen hun Gebied
„ door Krygen vergrooten, of door Monopolien en Han„ deldwang hun Land poogen te verrykcn, om des te
meer Oorlogen te kunnen voeren, en by hun leeven zo
„ veel te vreeslyker, en naa hun dood des te beroemder,
te zyn, zo lang tot dat de Gefchiedenis het waagt
onpartydig te worden."
Het vyfde Hoofdftuk, dienende ter beantwoording der
Vraage: Zyn Daaden, die niet uit Eigenbaat verricht worden, reeds daarom eerwaardig? en het Vide, Gevolg
uit Waarneemingen behelzende, zyn kort, doch-treking
bevatten veel goeds. -- Ons fï:aat voor, veele jaaren ge.
leden, in een Engelsch Zedefchrift Bene vergelyking gezien te hebben tusfchen ALEXANDER DE GROOTE en
een Seraatrover. Hier treffen wy, ten flot des laatstgemelden Hoofdituks , eene vergelyking aan tusfchen den
indruk, dien de Gefchiedenis deezes Macedonifchen fields
maakt in vergelyking met die van een het Menschdom beweldaadigend Man. Naa meer algemeene aanmerk ingen over den indruk, dien groots en goede daaden op
onzen geest en verbeelding maaken , die zeer gegrond
zyn , vaart ALBRECHT in deezervoege voort: „ Otn
„ tegen over den grooten lllacedonifchcn Koning een on„ beduidend Mensch te plaatzen, welke de Wereldge„ fchiedenis geheel overílaat, hoewel hy zeer veel ge.
„ daan heeft dat goed en nuttig was, zullen wy veron„ derf}ellen , dat die Philofooph [dien by te vooren in„ gevoerd hadt , als niet naar den fchyn maar volgens
„ den aart der dingen oordeelende] ons by voorbeeld
„ uit het leeven van den Heer PoivitE, die vóór twin„ tig jaaren Gouverneur van Isle de France was, ver„ telde, hoedanig dezelve daar den Broodvrugtboonr en
„ alle andere nuttige gewasfen , welke hy uit alle dee„ len der Wereld zamenbrengen konde , aangekweekt
heeft. Deeze voordgezette, verftandige en welwillen
werkzaamheid des verdienstlyken Mans kan ons-„de,
„ even
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„ even zo belangryk worden als de Krvgstoclhten en
„ Heldendaaden van ALEXANDER. Ook kan de verhaa,, ier onze verbeelding daar mede even veel bezig hou
behoeft ons flechts de vrolyke groepen van-„den.Hy
welvaarende en vergenoegde Menfchen te vertoonen,
die zich, door de broederlyke voorzorg van den goe,, den roivRr; , op een voormaals woest brok lands in
hun aanweezen verheugen. Of, om het ons nog nader
„ onder 't oog te brengen, kan by ons een geflrand
Schip doen aanfchouwen , met het welk Europeërs
aan den barren oever geworpen worden, alwaar een
ongastvrye woestyn en een knaagende honger op hun
„ wachten zouden , indien daar niet eens een deelnee„ mend gastvry Man geleefd hadt, die 'er genoegen in
„ vondt, voor de behoeften van onbekenden te zorgen,
„ en menfchen, die misschien nog niet gebooren waren,
verkwikking te bereiden.
„ Maar toch zal de ganiche gefchiedenis van het werk„ zaam en veelligt langduurig leeven eens Weldoeners der
„ menschheid onze opmerkzaamheid niet zo zeer bezig
„ houden , als liet kwaad dat een Verwoester of Vero„ veraar in tien jaaren gedaan heeft. Zy is te een„ voudig, deeze kleine historie des Weldoeners, en, de
„ waarheid te zeggen, daar is reeds famenhang in. In
•„ het geheel heerscht ééne denkwyze en één gevoel.
„ Dit kan ons niet lang genoeg bezig houden. Het wil„ de dryven eens Veroveraars, wier alles te klein en
„ te eng is, die weenen kan om dat 'er geen brug na
„ de Maan leidt, gaat zo verre in grootte en uitgeftrekt„ heid, dat wy genoeg te doen vinden, om 'er flechts
„ eenigen famenhang in te brengen. En zo vindt ons
„ veraand bezigheid, terwyl wy onze ougen op de me„ nigvuldige voorwerpen vestigen , en onze gevoelens
„ op eene zeer menigvuldige en immer veranderende
wyze aangedaan worden.'
Met het VII Hoofdituk komt de Schryver eerst tot
zyne hoofdzaak , en handelt over de Gezelligheid en
Liefde tot zyne Geboorteplaats. Alle Maatfchappy, dit
is de korte inhoud zyner op _ave, merkt onze Schryver
aan als gegrond op die onveranderlyke gefteldheid onzes
beftaans , dat wy Menfchen, op ons zelven befchouwd,
ongenoegzaam zyn om ons geluk te bevorderen: de natuurlyke aandrift der Sexen tot elkander, en de liefde
tot hun naakroost, welke het gevolg is hunner vereeniging ,
;
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ging, hebben wy Menfchen met alle andere Dieren gemeen ; maar by het Menschdom worden deeze driften
veredeld door gevoelens van ftandhoudende tederheid en
redelyke toegenegenheid. Dit is de breede grondílag ,
waarop onze Vaderlandsliefde rust. En zal deeze, zyns
oordeels, nooit bevorderd worden door uitwendige fchitterende vertooningen, en voldoeningen aan kunstbehoeften ; maar door het bedaard genot des Huislyken Leevens: en gevonden worden meest te heerfchen waar deeze liet algemeenst en evenmaatigst verfpreid zyn, en waar
eenvoudigheid van Zeden voorkomt, dat de Gezinnen
het geluk niet zoeken buiten hun eigen kripg
Hier op grondt de Heer ALBRECF-IT het VIII Hoofduk -- ten Gpfchrift voerende: Bepaaling der Gezelligheid
door Standen. Tdelheid. Met veel klems toont by, dat
Rangonderfcheidingen, Bevoorregte Standen, en Adel ,
nadeelig zyn voor de gevoelens van het waare Patriotis
geíchikt om de Grooten met trots-mus:alitegnr
en ydelen waan te vervullen, en de laagere Standen te
verdrukken.
Zonderling zyn onzes Schryvers Aanmerkingen over de
Luxe, in het IXde Hoof:.?fluk; en zyne niet algemeene Bedenkingen over de Belas t ingen, in het volgende, zal in
ons Land in deeze I) tgen de aandagt van veelgin trekken.
Zo ook het Xlde Ho fdthik , 't welk over de Gilder
loopt. Dit moge, gely- de Vertaaler aan den voet der
blodzyde ons herinnert, meest ( p Duitscliland (laan. Veel
is 'er in, ook op ons Land tooepasfelyk. Waarlyk wy mogen met hem zeggen. „ Het Systema der Gilden is zo
„ zeer op tyranny gegrond, dat een ieder van deszelfs
deelgenooten van trap tot trap in den dwang, dien by
anderen .mede helpt opleggen, eene zekere vergoeding
„ en eene foort van bevrediging vindt voor 't geene wat
,, by zelve geleden heeft." — „ Door de Gilden wordt
„ niets anders onderhouden dan misbruik en wederzyd.
„ fche knevelaary. * Het is door de weldaadige werkingen der Befchaaving en algemeene Verbetering der
„ Zeden, door gansch andere Inrichtingen en verbeterde
„ Schikkingen , dat zich de Menschheid allengs van de
„ drukking van het yzeren jok der oude Barbaarschheid
„ bevrydt. -- De Geleerdheid en de Kunflen hebben zich
„ in ons Vaderland (Dzsitschland) meestal van de oude ge„ daante der Gilden ontdaan; [wy zyn nog zo verre niet in
„ Nederland] onze naakomelingen zullen den tyd ook eens
,, be,
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„ 'oeleeven, waar in zy vrye Handwerkers zien, wanneer
„ieder Man onder het Volk tevens Burger is, en alle
de Zoonen des Vaderlands, der lange kindschheid en
„ der ttrenge tucht eindelyk ontwasfen, alleen aan het
Vaderland behooren zullen."
ALBRECHT'$ Aanmerkingen over den Godsdienst, in het
XIIde Hoofdstuk, kunnen wy alleen in zo verre over 't
algemeen goed en rechtmaatig keuren, als zy betrekking
hebben tot Hierarchy, of de vastdelling van zekere Stel
niet uitfluitende Bargerlyke voorregten voor de-zelr
Omhelzers van dat Stelzel. Doch wy moeten ons vatj
hem verwyderen als zyne denkbeelden daar heen loopen,
dat het Christendom drekt om het Patriotismus te ver
zo niet te vernietigen. Wy ftaan toe, dat de-minder,
Christlyke Leer, te regt befebouwd en gekend, &rekt, om
alle onregtmaatige Partydigheid voor ons Land , welke
ons zou aanzetten om alle andere te haaten, en het belang des Vaderlands te zoeken ten koste van Regtvaardigheid en Menschlievenheid, te weeren: en, indien dit laatste
Patriotismus was, dan hadt het Mcnschdom alle reden om
de vernietiging daar van te wenfchen: maar de geest des
Euangeliums, welke de Liefde des Vaderlands met de
Liefde tot liet Menschdom zamentlrengelt, en de Volken
zo wel als byzondere Perfoonen onderwyst, om anderen
zo te doen als zy uwenfclien dat hun gefchiede , is zeer
gunft g voor rechtfchaape Vaderlandsliefde , voorkomt
het misbruik daar van als een beweeginiddell tot een den
naasten onderdrukkend gedrag, en geeft 'er de verdientic van Zedelyke Deugd aan. De Vertaaler heeft Bene
Aanmerking geplaatst, bl. i.8, welke ook daar heenen
ítrekt, om de misvattingen, waar toe de Schryver anders
niet weinig aanleidings geeft, tegen te gaan. Want in dit
Hoofdtuk hebben wy reeds fpooren , die aanwyzen, dat
de Schryver niet gunftig over de Openbaaring denkt , 't
welk zich vervolgens min ingewikkeld voordoet.
Immers, naa, in het XIII of laat[le Hoofdfluk des
Eerhen Boeks, op eene alzins leezenswaardige wyze, over
de Staande Legers gehandeld te hebben , fpreekt hy, in
het Ifte Hoofdtluk des Tweeden Boeks, over den i1lgeineenen Invloed der Staatsgefleltenisfèn, op geene gunftige
wyze; en dan laat by zich, in het II, III en IV Hoofduk, die tot Opfchriften voeren: Theocratie, Hierarchie, en
,fllgesneene .elanmerkingen over de Theocratie en Hierarci:ia, mgt betrekking op het belang der Menschheid en op
het
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ft Patriotismus, in zulk een ongunfligen dag voor de
Openbaaring, althans de Mozaifche , zien, dat de Ver
te raade werd, die Hoofdflukken te vergezellen-taler
met juiste Aanmerkingen en Byvoegzelen, die van bl,
189-217 loopen. Het flot alleen neemen wy over. ,; Het
,; eigenlyke monfter, waar op alles, wat onze Schryver
„ ten laste van de gewaande Theocratie en van de Thea
; rarchie heeft , volmaakt past , is het Despotismw.
„ Door dit woord verftaan wy het misbruik dat de fier„ kere maakt van zyne magt over den zwakken. Deeze Pro„ teus, die alle gedaanten aanneemt , die zich in alles
, mengt, kent geene Deugd, maar alleen den stil van
„ den Despoot; daar aan moet alles dienstbaar zyn ; zelfs
„ de Godsdienst niet uitgezonderd. Wil de dwingeland
„ kryg voeren, om het getal zyner flaaven te verweer,,
deren, of een ingebeeld ongelyk te wreeken, of eenti
„ ydele glorie te behaalen; dan moet de Priester dien
„ Oorlog een heiligen Oorlog voor de zaak van God
;, noemen ; maar is de Despoot een wellusteling, die
„ door zyne weelde 's Lands geld verfpilt en de Zeden
„ des Volks in den grond bederft, dan wordt de wel„ meenende en gemoedelyke Zedenleeraar met FFNELoM
„ van 't Hof verbannen, en domme dweepers of fchand„ vlekken van het Leeraarampt alomme bevorderd. In
„ zulk een Staat toch Raat het niet vry te gevoelen wat
„ men wil, en nog minder te zeggen wat men gevoelt.
„ Daar houdt de vrees aller harten gekluisterd, daar.
„ moeten alle plegtigheden alleen dienen om domheid of
„ wangevoelens by het Volk te verfterken. Daar is het
„ =ware Patriotismus eene hoofdmisdaad ; en het volvoe„ ren van den wil des Despoots, al is die dan ook nog
„ zo dwaas of boos, de hoogstmogelyke verdienfte:
,, Het is niet alleen in Monarchaale of Aritiocrati„ fche Staaten, dat zich het Despotismus doet gelden
„ neen , het dringt zelfs in de meest vrye Republieken
, door, en oefent daar ,dikwerf Bene uicgeflrekte heerfchappy. Zelfs in volflaagene Volksregeeringen is men
„ daar voor niet zeker : want zo dra iemand van zyne
„ magt of overweegende bekwaamheid, om de menigte
„ te leiden, of in zyn gevoelen te brengen, zulk ecui
gebruik maakt, dat by meer de voldoening van zyne^
„ eigene begeerte, dan wel het heil des Volks ; bedoelt s
„ dan wordt by een Despoot: Het is om 't even , of
„ dit in de raadzaal r op den kant l ; of in 't gemeens
LETT.
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„ leeven, gefchiede. De misdaad blyft dezelfde; zy ver
„ andert alleen onophoudelyk in middelen, bedoelingen,
„ en uitgeflrektheid haarer gevolgen , die voor 't alge.
„ meene heil des Menschdoms altyd fchadelyk zyn. —
„ Dat dan elk, in zynen kring, zich voor dit Monfler
„ wachte: want alle Menichen hebben een gemeen be„ lang om hetzelve te verdelgen."
Het Vde 1-loofdifuk, Monarchie, doet hem van deeze,
in een volflrekten zin dier benaaminge, gunftiger denken
dan by anderzins zou doen, uit eerbied voor de gedag.
tenis van crisAR, (hy meent zeker JULIUS C.fESAR,) en
FREDERIK. Deeze eerbied is, zo veel wy zien kunnen,
van luttel beduidenis in de fchaal der welwikkende oordeelkunde. Voorts „ fchynt het hem uit eene naauw„ keuriger beschouwing der zuivere Monarchic duidelyk
„ genoeg te blyken , dat elk Volk, in de daad, flechts
„ zo lang werklyk Monarchaal geregeerd wordt als het
zich zelf nog niet regeeren kan; maar dat -- van
„ het oogenblik af, waarin het Volk verftandig en ver„ nuftig genoeg geworden is, om zyn eigen belangen zelf
„ te kunnen beoordeelen, alle Monarchaale Regeering by
„ dit Volk in de daad ophoudt, offchoon zelfs de gedaante
„ en fchyn derzelve om deeze of geene reden nog be„ houden wordt en dat het in den grond niets an„ ders dan dwaaling en misleiding is, zich de Monar„ chie overal als eene werklyke StaatsgeJleldheid voor
„ te Rellen. "
Het Vlde Hoofdfluk deezes Boekdeels loopt over de
Gemengde Staatsgeflelienisjen. Hier vindt de Heer AL.
BRECHT gronds genoeg om hevig uit te naaren tegen
veele en hoogloopende misbruiken in de Regeering van
Groot - Brittanje.
In het VIIde of laatfte Hoofdftuk deezes Deels , ontmoeten wy een aantal welgegronde aanmerkingen over
de oorzaaken van den val der meeste Republieken in
Europa; het verdient de aandagt van alle die zich nog
in het geval bevinden van te beftaan. Onze plaats laat
niet meer toe dan de hoofdtrekken op te geeven. Dit
verval ichryft hy toe aan derzelver minderheid in vergel king haarer Nabuuren; deeze verpligt de Republic.
ken eene fchroomagtige en zelfzoekende omzigtigheid in
art te neemen : hier door vinden zy zich genoodzaakt
de befcherming van andere te koopen, en Krygsvolk te
haarer betcherriing te huuren , in ffede van op eigen
krab
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kragten te fteunen. Dit brengt eigenaartig kwyning en
mangel aan veerkragt te wege; het Volk leert het betaalen van Geld aanzien voor den éénigen pligt, den Vaderlande verfchuldigd; byzonder belang werdt het eenig
beweegrad, en Vaderlandsliefde verdween. „ De Burger
„ begon," op dat wy het flot affchryven, „ zyne be
trekking jegens het Vaderland met Geld af te koopen,
„ en welhaast nam zyn geest en hart geen deel meer
„ aan 't zelve. Zyne verbintenis werd voor den prys
„ van eenig veragtlyk Goud opgeheeven, en ook de Re„ publikein kwam zo verre van de Regeeringen alleen
„ naar de kosten te beoordeelen. Maar even deeze
„ omftandigheid zal hem eindelyk aan zyn Vaderland ge„ heel wedergeeven. Hy zal inzien, dat de kosten der
„ Regecring niets anders dan daadlyke bydraagen aan ei„ gen kragten zyn; waar van het Geld alleen ten te,, ken dient. Hy zal ondervinden, dat Vryhleid niet te
„ koopen is, en naar menschlyk vooruitzigt zullen de
algemeene belangen vroeger in Republieken dan in
„ Monarchien worden, het geen zy behoorden te zyn,
„ het geheel van alle bekende zaalzen."
Schoon wy zo breed by dit Deel ililgeftaan hebben,
zo om de gebreken , als om bet pryzenswaardige , daar
in voorkomende, aan te wyzen, kunnen wy niet afzyn,
ten aanziene van het Tweede Deel, 't geen wy niet weeten dat het licht aanfchettwt, te melden, wat 'er de Ver
zegt. Deeze, in briefwis -talerinzyVobgva
kreeg berigt, dat een-felingmtdSchrven,
volgend Deel dit Werk hefluiten zou, en dat de Hoffen, welke by daar in behandeld laadt, veelligt nog belangryker zouden geoordeeld worden, dan die in het
Eerfle Deel. In 't zelve naamlyk handelde de Schryver — over de Bevolking, in opzigt tot het Patriotis•
gnus over de waare begrippen van Eigendom --r
over het Erfrecht over den Invloed der Kunjlen op
het Patriotismus over de II'eetenif happen -- over
den Nationaalen Hoogmoed -- over het misbruik, 't
welk de Regeeringen van 's Volks Patriottifche gezindhe•
den naaken, om eigettbaRtige oog rierken te t evorderen.
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handleiding tot den Burger lJaper^liunrlel, voor de Ba
, he Gewapende BurgermnK t. Ingericht volgens het IRe-tajf
gle1went van LXercitie voor de flaande 14rrnéc van de
Republiek , l y het Comrlmitté tot de fhgenaeenc Zaakels
van het Tondgenootfhap te Lande, den 25 Feb.

1796,

gearreiieerc', en ingevolge een Beluit der Aige zeene
I7c gadcriiig van Gevolrnegtigde Gecommitteerden va7à
Gewapende hi^^^ers3a^tb^`^en, tie t de onderfcheiden
Gedeelten
.,
der Republiek , in den Haage gehouden , nitgegeevene
In den Hci oge , by I. van C leef , 1796. In gr. 81 o.
224

bi,

el de Pen maar geene Wapenen voeren wy. Dit is
W eerre opcnlyl.e Belydenis van allen , die in de Va
derlandfche Lettcroefentnben Boekbeoordcelingen fchry^
ven. Geen onzer, derhalvcn, durft zich vermeeten, deeze
Handleiding, welke zeer uitvoerig is, wat de zaak be-

-

treft, te bcoordcelen. Dan wy hebben geraadpleegd met
des kundigen. en dier Goedkeuring is ook de onze. Te
welker gelegenheid, en hoe, deeze Handleiding in de Nederlandithe Wereld vericbynt, ontvouwt ons de Commisfie van Corre!pondentie der Algemeene Vergadering van
Gecommitteerden van Gewapende Bu,bgermageen, nit ondez fcheide Gedeelten der Republiek, de Burgers ADS. KESTER, H. VAN DER SPECK, H. OOSTROM, P. DE GIER,
T. C. WINKLER, J. C. 1-IESPE, H. MALECOTIUS, P. S.
MAURISSE, M. VAN DER HEYDEN, 131 een voorgeplaatst

,Stuk, Aan de Gec'repende Burgermagien van het Bataafsck
Ge;uecnebest, hunne 11Icdeburbers en Spitsbroeders.
])aarvolgens is de ;rund pies Werks het Befluit, „dat
„ de Exercitien en dc Maneeuvres der Gewapende Bur„ ;ersnagt nu en altoos zouden gefcbieden op dezelfde
wyze als by de Traande Armée der Republiek." Om
dit te volvoeren was men van (tonden af werkzaam, c
Clam de noodigc hulp. flier uit werd gebooren een Ont.
werp, thans onder den bovengemelden Tytel bet licht
ziende. Zy erkennen, omtrent dc fpoedige daarftelling en
bewerking, niet weinig verpligt te zyn aan de Burgers
VAN DER SPECK,LICHTENLEFRG en DRUYVESTEIN; „doch

bovenal aan de zo volieverige als Vaderlandlievende
,, poogingen van den Lrtitçnuni Colonel J1ERBIG , die

,,
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,,zich, in meer dan één opzicht, verdienstlyk heeft
„ gemaakt, en den welmeenendften dank wordt toege.
„ bragt, als in deezen weder een nieuw daadlyk blyk
„ van zyn Republicainisme en zo loflyketr yver voor
„ eene welgeregelde Burgerwapening hebbende gegeeven,
„ welke hy, fchoon in Militairen dienst, reeds zedert den
„ Jaare 1783, in zyne vrymoedige Schriften in 't alge„ méen openlyk heeft aan den dag gelegd, en door zyne
,, werkzaamheden in Friesland in het gepasfeerde jaar
„ byzonderlyk getoond."
Voorts vleit zich de Commisfie, „ door de onverwyl„ de uitgave van het geen in het Reglement voor de
,, ftaande Armée van het Gemeenebest , by het Corn.
mitté tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenoot.
„ fchap te Lande gearrefl:eerd, voor den $urgerwapen„ handel gefchikt en onontbeerelyk voorkomt , zo met
betrekking tot de Fufeliers als Jaagers, ten -deezen aan
de oogmerken der Algemeerie Vergadering voldaan , en
de Nàtionaale Gewapende Burgermagt in Raat geheld
te hebben, om overal op gelyke wyze werkzaam te
kunnen zyn, terwyl" zy betrekkel-yk de groote Manceu„ vres voor halve Brigades , en wat des meer zy, als
„ minder algemeen te pasfe komebde, tot befpaaring van
„ Onkosten voor de Burgeryen,. heeft begreepen , zulks
„ te kunnen agterwege laaten , en vermeent zich dienaangaande gerustlyk te kunnen verlaaten op den Naar„ iever van zodanige Commandanten, die in het onmidq , delyk geval zullen zyn , zich daar in te moeten be„ kwaamen , dat deeze zich daar toe zodanige verdere
en uitgebreider Werken wel zullen aanfchaffen', als
„ ten dienfile der Armée van het Gemeenebest voorhan„ den zyn, en 'er gemaklyk, hoe zeer tot meerdere kos„ ten, kunnen bekomen worden."
Elf Plaaten dienen tot Opheldering, met eene Bylaage,
de Signalen van Idvertisfement, en die van het Co3nmando , in Nooten voordraagende. Hier mede oordeelen wy
van deeze Handleiding, voor geen Uittrekzel vatbaar, genoeg ter bekendmaaking gezegd te hebben.
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aan zyne Lanagenooten, ter gelegenheid dat
Bene nieuwe ConJlitutie voor het Volk van Nederland
werd vervaardigd. Te „lnaflerdam, by M. Schalekamp.
In gr. 8vo. 3 bl.

BATAVUS

er gewigtige gelegenheid van het vervaardigen eenei
Nieuwe Contlitutie voor liet Volk van Nederland,
T
ontbreekt het niet aan de zodanigen, die zich genoopt
vinden om hunne Landgenooten des te .onderhouden. Onder deezen treedt ook BATAVUS te voortchyn, met de ter
nederitelling van deeze twee waarheden:
„ Het algemeen welzyn het oogmerk zynde, om welk te
„ bereiken de Burgerlyke Maatfchappy is ingefl:eld, en
,, de Regeering he micldcl, waar door dit oogmerk moet
„ bereikt en bevorderd worden, zo volgen daar uit dee„ ze twee onbetwistbaare waarheden.
„ I. Lerstlyk , dat de Maatfcl ap,y is het groot li„ chaam, ten welks beste de byzondere Leden, welke
„ met de zorg der Regeeringe zyn belast, verpligt zyn
„ te werken.
.,, H. Ten anderen, dat men eenmaal duidelyk bepaa„ len en verklaaren moet, op welk een grondflat; liet al„ gemeen weizyn rust, en langs welke wegen hetzelve
verzorgt en bevestigt moet worden , op dat als dan
even duidelyk kan blyken, hoedanig de aart en de
„ werkzaamheid der Regeering moet worden ingericht,
„ om aan het doel van haarti inflelling te kunnen be„ antwoorden.'
De ontwikkeling deezcr twee waarheden maakt den inhoud uit van dit Bocksken. In 't welk men niet kan
ontkennen dat goede zaakes voorkomen; doch, onzes inziens , ook zodanige hellingen , die niet best met elkander firooken: by vootheeld. Onder de wegen langs
welke 'riet algemeen welzyn te wegti gebragt en bevestigd wordt, telt BATAVUS (i;L 7.) „ Niemand van
„ openbaare voordeelen of ereposten in de Maatfchap„ py uit te fluiten, dan de zodanigen , die door na„ tuurlyke gebreken voor dezelve ongefchikt, of door
een zedeloos gedrag hun relt daar op verbeurd heb„ ben. " Dan in de optelling der vereischten in de
Perfoonen, tot dr_ waarneeming der Regeeringe gefchikt,
tgit by „ zodanige onafhanglykheid , dat zy, uit hunne
„ ei.
.
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„ eigene middelen, derzelver beftaan kunnen vinden"
(bi. 9.) Immers is het zeer mogelyk, ets door de ondervinding vaak beweezen, dat veeíen het eerstgemelde
vereischte bezitten, fchoon zy het laatíie derven. Dan
het blykt, dat BATAVUS „ van den kant der menigte"
verhindering vreest aan de beantwoording van de oog
Volksgezindheid-merknvadiftlgRern.
is zyn zwak niet, zo men dit een zwak moet noemen.
Pryslyk is, voor 't overige, zyn voordragt van het aan.
belang der Goede Zeden. In de middelen, tot invoering
en inilandhouding van dezelve (trekkende, komt, als iets
byzonders, voor, „ dat men, by het ontwerpen der nieu„ we Conflitutie voor het iVederlandfche Volk, niet al„ leen in het Wetboek goede inrichtingen , ter verbe„ tering van den zedelyken toehand der Natie, moet
„ maaken , maar ook daadlyk de gefchikte pen bonen
laaten benoemen, en aanftellen, wier . eigenlyk werk
„ het zyn moet te waaken en zorg te draagen, dat de„ zelve wel onderhouden en nagekomen worden : want
met de tegenwoordig aangenomen beginzels van Vry„ heid en Gelykheid , en daar uit volgende geduurige
„ verwisfeling van Perfoonen , die de openbaare zaa„ ken, als Vertegenwoordigers van het Volk, voor ee„ nen korten tyd waarneemen, en dan weder in den
kring der Burgeren te rug keergin, heeft de Regeering
„ te veel van haare voorige achtbaarheid verlooren, ooi
„ zelve in alle gevallen dit noodzaaklyk werk te kunnen
„ waarneemen."
Voor deezer aanftelling meent BATAVUS grond te vinden in de gebeurtemsfen van den dag: en verledigt zich
vervolgens ,om die Magt wat nader te bepaalen, welke, naar
zyne voordragt, „ altoos geheel onderfcheiden moet zyn
„ van de wetgeevende, uitvoerende en gewoone rech„ terlyke, Magt der Natie; weshalven de Pelfoonen met
„ dezelve bekleed nimmer eenigen anderen post, tot het
„ openbaar beftuur behoorende, mogen waarneemen."
Verder ontvouwt BATAVUS het werk deezer Magt, en
hoe dezelve in werking zal gebragt en onderhouden worden. Dit behandeld , en op zyne wyze finaaklyk gemaakt, hebbende, vindt by zich natuurlyk geleid op de
kostbaarheid deezer Inrichting, en op het bezwaar, al
weder op de fchouders der Natie te brengen, om voor
het onderhoud van ruim honderd Perfoonen, die hier toe
noodig zouden weezen, te moeten zorgen. Dan hier op
Nu 4
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antwoordt hy: „ In de daad, wy erkennen de gegrond•
„ heid deezer bedenking, in de tegenwoordige bek-rom
„ pene omi{ andigheid van 's Lands kaslè. rviaar, Medeburgers! indien al het geen dat wy tot hier toe ver
hebben op gronden van waarheid ífeunt, in -„handel
y , dien liet geluk der Burgerlyke zamenleeving in de daad
afhangt van cie hewaaring en in Randhouding der goede Zeden; dan vraagen wy, of eene uitgave van drie
„ of vier tonnen Gouds , 's jaarlyks door liet Volk van
Nederland te doen, zo regtl}reeks ílrekkende ter be„ vordering van deszelfs dierbaarlle belangen, een wee„ zenlvlke hinderpaal zou moeten zyn om eene zo nood„ zaaklyke inrichting van zaaken., als wy tot hier toe
, hebben willen aanpryzen, en door welke alleen onze
g , tegenwoordige ongelukkige o:uatandigheden ten goeden
„ veranderd, en wy en onze kinderen, by vervolg van
„ tyden, voor de gewoone Onheilen eenei Democratijche
, Regering beveiligt, en tot het gelukkigile Volk des
„ h rdbodems gemaakt zullen kunnen worden , te doen
aterblyven `?"
Dit wel het byzonderfte zyndc, 't geen ons in dit
Eocksken is voorgekomen, hebben wy vermeend het te
:.loeren aanstippen. Aanmerkingen, tegenbedenkingen, daar
op te manken, loopt buiten ons valt.
,

V'ledi e 1/erza;iielin.g van alle Stukken , betreffende de
rif /cídeiding der Kerk van den Staat , door de Nat io.
na o/e flub 'ierrn ; , reprefenteerende het Volk van Ne
sliet eeue L'o^rrrede, door C. ROGGE. Te Ley--drl.
den ., by D. du Mortier en Zoon, i 796. In gr. 8vo-.
}lehnlvera rlc i7uorrede, 423 bl.
;

an het Aanbelang deezer Verzameling fchryft de Burger ROGGE, die zich, ten aanziene van het Onder
behandeld, meermaalen in gefchriften ho? -tvepdaïi-n
ren liet, niet te veel, als hy, de pen van Voorredenaar
voe:en'e, verklaart: ., Hoc zeer de Dagverhaalcn van
le Handelin cn der Nationnale Vergadering ever het alge m een ,stet eene graagte ontvangen en geleezen worden,
die a an derzeiver gewigtigen inhoud en goede uitvoering
en dus pene byzoncieie uitgaave van eenigr tickken uit dezelven minder noodzaaklyk moge fchy;tin, cc'.ter gelooven wy, dat de hukken , welke thans
het,

VOLLEDIGE VERZAMELING, ENZ.

'I3

het publiek ter leezinge aangeboden worden , hieromtrent
uitzondering verdienen. Verfpreid in zeer veele bladen,
en gemengd onder andere flukken , waar in ieder niet
evenveel belang (telt, moest dit natuurlyk by veelen, die
dezelven op hunne regte waarde weeten te fchatten, den
tivensch doen geboren worden, om dezelven afzonderlyk
te kunnen bekomen.
„ Wy verwachten dus niet, dat veelen, om dat zy
reeds alles, wat in dit Boekdeel bevat is, in de Dagbladen hebben geleezen, deeze Verzameling, als iets overtolligs , ongeopend zullen laaten liggen. In tegendeel,
tivy vertrouwen, dat zy dezelve Bene bedaarde en bedacht.
zaame herleezing zullen waardig keuren, en by de waar
roem van onze Natie eene plaats-digftenkuo
zullen vergunnen. Thans wordt hun het genoegen aan.
geboden om alle de Advyzen achter elkanderen af te leezen, met elkanderen te vergelyken, en, als in den Pra:fidiaalen Stoel, den byzonderen geest van ieder Lid, en
tevens den algemeenen geest der Vergaderinge, daar uit
en eindelyk zelve te beflisfchen.
op te maaken
„ Het gewigt van het onderwerp, en de wyze, waar
op het behandeld is, verdient zekerlyk zodanig eene byzondere opmerking. Het betreft toch niets minder dan
een belang, by veelen dierbaarder dan het leeven , en
waar voor niet zelden dweepzugt en bygeloof, door ftaatkunde opgehitst en aangevuurd, den arm des eenvoudigen gewapend, en hem het harnars aangegord heeft, on
voor hetzelve even vuurig en moedig , als voor haard
bezittingen, te ffiryden.
-fiedn
„ De bevoorregting van ëéne Kerk , met uitfluiting
van alle andere , was, reeds federt byna twee Eeuwen ,
een gedeelte van de Nederlandfche Staatsgefteltenis. Dit
gebouw tot in zyne grondvesten omver te haalen, kon
enen van geene enkele penneftreek verwagten. Het ver
-dienbarfl,edgtzmíovrwin.
En, zo ooit , hier in hebben de Leden der Nationaale
Vergadering de keuze, op hen gevallen, volkomen geregtvaardigd , daar zy dit teder en kiesch onderwerp ,
waar in zeker ieder hunner perfoonlyk het hoogfte belang f1:elde, met eene onzydigheid, gemaatigdheid, voor
behandeld hebben , die hunnen-2iguhednwys,
verlichten geest, hunne gezonde Staatkunde, even zeer
als hunnen eerbied voor den Godsdienst , de grootfte eer
Nn 5
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aandoet. Wy zeggen dan niet te veel, wanneer wy ver
dat zy zich, door deezen hunnen loflyken ar -zekrn,
Eerzuil geflicht hebben, die-beid,novrgalyk
hunnen roem tot de laatere naaku::melingfcliap zal overbrengen, en den Natiunaalen tyd nimmer waardiger befteed hebben, dan aan dit belangryk onderwerp."
Niet vreemd dat de Burger ROGGE, die zich betrek
dit Onderwerp ineermaalen in 't openbaar uit-kely
gelegenheid waarneemt om zyne denkbeel--liet,dz
den des betreffende in deeze Voorreden nader te ontwikkelen. Wy pryzen het naagaan zyner Gevoelens aan,
voor ons ter overneeminge te breed, en zo aaneengefcliakeld, dat ze niet wel cane ftukswyze opgave toelasten. Om egter iets 'er uit te ontleenen, 't geen op zichzelven ftaat, en aller aandagt verdient; dit iets behelst
eene Aanmerking op het Rapport, door LUBLINK de ,f onge, en de verdere benoemde Commisfie, op het Voor
veen den Burger Reprefentant PLOOS VAN AMSTEL,-itel
uitgebragt.

„ Uit de Stelling, dat 'er geen bevoorregte Kerk meer
zal zyn, leidt de Spreeker dit gevolg af; dat dan ook
daadlyk de Trao`Lementen der Kerklyken ophouden, en daar
dor zeventien honderd Huisgezinnen tot den Bedelzak gebragt zullen worden. Zekerlyk de Tra&ecoenten der Gereformeerde Predikanten houden dan op, maar in welken
zin? Voor zo verre de Kerklyken die ALS LANDS AMBTENAAREN uit 's Lands ALGEMEENE KAS ontfangen. In
dit punt alleen zit tech de ongelykheid. Zy worden bez_)ldigd als Lands Ambtenaaren, en de overige Kerklvke
Perfoonen niet; zy worden bezoldi g d uit die Kas, welke
het algemeene goed der Natie is, de overigen niet. —^
Maar door die ophouding der Tratementen worden zy
nog niet tot den Bedelzak gebragt. Want als dan blyft
de vraage nog overig , hebben die Gemeenten Fondfen
aan haar als Hervormden vermaakt ? Deeze is geheel juidicq. Hier in beflischt het beginfel der Gelykheid niets.
Maar wordt dit pleit ten hunnen voordeele uitgeweezen;
dan, zegt de Gelykheid, beheeren de Disfenters hunne eigene Fondfen , dit regt komt ook den Hervormden toe.
be beheering hier van door het Beftuur is nog een overblyfzel van de voormaalige vereeniging van Kerk en Staat.
Vraagt men verder , hoe gehandeld met de Geestlyke
goederen van Katholyken afkomftig ? Hier in beflischt

de Gelykheid niets. Toen de Staat dezelve aansloeg, wer-

den
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by maakte van dezelven gebruik,
den zy Nationaal
ten voordeele van de Nationaale Kerk. Welk ge-

bruik 'er nu, daar die Nationaale Kerk niet meer gekend
wordt., van gemaakt moet worden, kan ull^en eene wyze
Staatkunde bepaalen. Vraagt men eindelyk , kunnen de

zo zy door deeze fchikkingen nadeel lyden,
geene aanfpraak maaken op fcl_adelosítelling, taan zy
in geen contraec met het Beftuur,, op de publieke trouw
aangegaan? Deeze vraage is weder geheel Juridic,
en kan behoudens het beginzel der zuiverfte Gelykheid
ten hunnen voordeele uitgeweezen worden (*).
„ Hoe zeer veele der zwaarigheden, door den Rapporteur tegen het hoortel aangevoerd , wanneer hetzelve
uit dit oogpunt befchouwd wordt, van zelve wegvallen,
erkennen wy nogthans , dat 'er nog meer overblyven,
die geen uitzigt openen , dat deeze. gewigtige zaak ,
staande het Intermediair Beftuur der Nationaale Verga,
dering, zal kunnen atgedaan worden." — — --^
„ Doch onder de opgetelde zwaarigheden komt ons
echter eene voor, die ons van minder gewigt toefchynt dan
de Rapporteur hier aan hecht. Hy zegt: In wat betrekking
zal elke byzondere Gemeente, onder het algemeen bef/ier gebra t, fawn tot, welk gebruik maaken van — de JIkadennien? Van deezen althans moeten tiny vraagen, hoe zal het
gaan niet liet Godsdienflig Onderwys der verfcheiden Ge
dezelfde Hogefchoole? 0f zullen voor-zindte,opé
dezelven afzonderlyken geflicht worden?
„ Zouden Profesforen en Studenten van verfchillende
Godsdienftige Belydenis niet vreedzaam in dezelfde Stad
met elkander kunnen ' leeven ? Hoe verdraagen zich dan
de Predikanten en Pastoors ? Waar zyn die Gef ichten
Waar toe zyn zy noodig? Waar toe worden zy, die 'er zyn,
nog gebruikt ? Zeker niet om 'er dagelyks Theolo g iefche
Lesiën te houden. Worden deezen niet aan de Huizen
der Profesforen gegeeven ? Kon dit nu ook niet gefchieden?
Kerklyken,

(*) „ Die nu nog, dit leezende, en met myne uitdruklyke
betuiging in de Voorreden voor den tweeden Druk van de
Godsdienst afgezonderd van den Staat, als ook met hit geheele Werkje zelve, vergelykende, my durft befclauldigen
van te beweeren . dat het Gouvernement de Geestelyke Goe.
deren moet aan(laan , en de Traclementen der Predikanten
inhouden, laat ik aan zyne domheid en eerloosheid over."
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den? En, hoe zeer afkeerig van alle Staatkundige be,
moeijingen met het Godsdienflige, komt het ons voor,
dat liet Befluur nimmer den Godsdienst krachtdaadiger
an beschermen en handhaaven , en tevens met minder
gevaar voor de Vryheid van den Godsdienst en Burger.
staat, dan door de Kweekfchoolen te adminiflreeren, event
gelyk het, tot hier toe , voor die der Rechtsgeleerden en
Geneeskundigen de hoogffie zorge draagt, om dezelve van
kundige Leeraaren te voorzien, en waar door ons Neder
zich op Artfen en Rechtsgeleerden van den eeroen-land
rang kan beroemen, zonder dat ooit het Be(luur gedacht
heeft, om die Lieden als Lands Ambtenaaren te lálarieeren, fchoon hier voor nog meer redenen zouden pleiten
dan voor de Kerklyke Ambtenaaren."
De Burger ROGGE, in 't einde betuigd hebbende zyn
genoegen, ondervonden in het doorleezen deezer Stukken,
„ voortvloeiende uit de befchouwing hunner blaakende
:tioogagting voor den Godsdienst , heiligen eerbied voor
de regten des Geweetens , en een leevendig bezef van
de eifchen der Gelykheid," zegt ten slotte, en wy vereextigen ons in zynen uitgeboezemden wensch ; „ Mogt
deeze Geest door de beoefening van deezen hunnen ar,
beid door geheel Nederland verfpreid worden , hoe dra
Zou de Godsdienst, van allen invloed van menschlyk ge.
zag gezuiverd, zyne weldaadige werkzaamheid op de nei.
gingen des harten verbreiden, en daar door de bron van
den grootf'cen Zegen, de grondílag van allen bloei en wel.
naaren, voor ons Vaderland worden!"
Prometheus. Uitgegeven door WABE KAMP. Te Imf erdam , by
Westing en van der Hey, 1796. In gr. 8vo. 198 bi.
oen wy deezen vreemden Tytel zagen, dachten wy, dat,
daar, alle Fabelachtige en Poëtifche fidien ter zyde ger
T
voor een voorzichtig Man en Onderwyzer
held,
PROMETHEUS

zyner Tydgenooten, by de Schryveren, gehouden word, dit
de rede van de benaaming van dit Werksl;en,'t welk de bevorn
lering der Fraaije Letteren • in ons Vaderland, ten oogmerk
heeft, zyn zonde; doch wy lazen , in 't Voorbericht, eene
andere rede. „ PROMErHEus, staat 'er, roofde volgends de
Griekfche fabel, het vuur uit den Hemel, en bezielde daar
snede zyn werktluk. Het vuur der Vreemden ontliak ook, by
den Uitgeever deezer bladen, de begeerte om het in zyn
Vad;,lrland over te brengen," enz. — Dan, dit dasrgelaaten.
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D'it Stuk bevat de eertlelirrgen van een Werkje, reeds
vddr drie jaaren ondernomen ; doch , door den toenmaaligeta
toeland des Vaderlands geftremd, nu als eene proeve in 't licht
gegeeven : hetzelve is onder vier Hoofd - tytels gebragt; te
weeten, I. van Godsdienst, Philofophie , en Zedekunde, II. van
het Vaderland. Ili: Gefchiedenis en Wereldkennis, en IV. iWen..
gelu'erk. Het eerlle behelst alleen eene zeer leezenswaar•
dige Verhandeling over het waar Geluk, waarin word aangeweezen , dat hetzelve alleen in eenen welberedeneerden Gods•
dienst, of hartelyke vereering des hoogden Weezens, te vinden zy. Deeze is overgenomen uit de Melanges PIeilofophiques
van 'oRMEY. In de tweede Hoofd - Afdeeling , het Dader.
land, worden ons gegeeven: r.) De Verlosfing ,een Vaderlandsclz
Dichthuk, vol vuurs, en behelzende eene van agteren opgemaakte
Voorfpelling aan Nederlands geweezen Stadhouder. 2.) Een
oorfpronglyk Stukje, onder den tytel , het genadig Rechter
Vonnis, of de gebroken Hondepoot. Een treflyk tafereel -lyk
boe very' een Koninglylke Jagthond, die eengin mensch aanvalt
en byt , gefteld word , by eenen Adelyken Bedienden en
eenen afhangelyken Regter, boven een mensch, die ter zyner
verweering eenen hond het been aan ftukken flaat. 3.) Ilet
derde Stuk in dit Vak is overgenomen uit het Fransch van
IMBERT , en genaamd de Edelman en de Mandemaaker,, en
toont aan , hoe veel een arm man , gewoon aan behoefe ea
gebrek, die, om zyn fchraale nootdrufr te verkrygen, eenig
nuttig handwerk geleerd heeft en geoefend , vooruit heeft
boven den in weelde en overvloed opgevoeden en geleefd
hebbenden Edelman , die geene andere verdienfren bezit, dan
die hem zyne Ouders gaven ; wanneer zy beiden in eenera
ftaat gebragt worden, waarin zy alleen op en van zich zelven,
beflaan moeten. 4.) Het laatfle, dat ons hier voorkomt, is heg
Voornemen geheeten , en in rymlooze Verten gefield. Over,
den inhoud oordeele de Leezer, uit deeze flotregels:
,

„ Neen! 'k zal geen ketens draageis;
„ ik leef of Ilerve vry;
„ Hy, die niet vreest te flerven,
Vreest ook de ketens niet."
In de derde Hoofd - Afdeeling, Gefchiedenis en IPereldkenn;s,
bekleedt de eerfle plaats Ogler van Denemarken , ontleend
Uit SCHILLERS Neueste Thalia. De Zoon van OGJER was omgebragt door KARLO11AN, den Zoon van Keizer KAREL, geby
lraamd de Groote. De gelukkige uitfhag van een beflechtend en
voor (Frankryk gewigtig Tweegevegt tegen den Reus BRVHIEIt,
op 't welk KAREL den prys fèhynt gefield te hebben van aan
den Overwinnaar OGLER zynen I{ARLOMAN te zullen overleveren,
brengt hein denzelven in handen; doch, OOlLR zyn Zwaard reeds

ge-
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getrokken hebbende, en de toegevloeide menigte op 't oogen.
blik den doodelyken flag verwagtende , werpt OGLER het
Zwaard weg, en fchenkt den Keizer zynen Zoon weder. Dit
geval word in een Toneelhuk treffend voorgedraagen. Her
ede, behelzende een Reistogt op den 1/efuvius, en het 3de,
eene Reize naar de Tsvalei van Alontanverd, zyn mede beiden overgenomen uit SCHILLERS Neueste Thalia , zyn in
eenen fchoonen flyl gefchreeven , en draagen alle kenmerken
Het vierde Vak bevan naauwkeurigheid en waarheid.
helst Mengelwerk , en daarin komt eerst voor een Vers in
rymlooze Hexameters, gevolgd naar 't Franfche van FLORIAN,
genaamd Sophs•onimus ; een Liefdensgeval , keurig in den trant
Her volgend Stukje , de Koder Ouden gefchreeven.
ningin der Liefde en de zwarte Zusters, is ook uit SCHILLERS
Neueste Thalia, en behelst eene Tovergefchiedenis, die wat
langwylig is , en zo plotsling word afgebrooken , dat men
over de uitkomst derzelve niet kan oordeelen ;. mogelyk
word dit Stuk, in een volgend Deeltje, agtervolgd.
Drie Verfen : Zucht eens Minnaars naar de Lente. Aan den
naar de Lente verlangerden Minnaar ; en aan Dorinde , op
een gefc,'zenk van Koufebanden , worden opgegeeven als oor
Stukjes , aan welke men den lof van Dichterlyk-fpronglyke
niet kan weigeren. Eindelyk word dit Stuk beflooten met
eene Anecdote: De Dame en het Vischwyf; die wy, om het
naive, hier laaten volgen:
DE DAME EN HET CISCTIWTF.

„ Toen de beroemde MIRABEAU, in April 1791 , begraaven
wierd, was de trein, die zyn lyk volgde, zo groot, dat de.
zelve drie uuren lang duurde. Eene Dame, die zich onder de
toezieners bevond , klaagde over her flof, dat in menigte
oprees; „ de Burgerraad," fprak ze, „ had vooraf de firaaten
met water moeten laaten begieten." Eene Poisfarde, die onder den hoop frond, antwoordde: De Burgerraad heeft op onze
traanen gerekend."
Indien , gelyk de Verzamelaar in 't Voorbericht belooft,
dit Werk word ag ervolgd, zal hetzelve, des twyfelen wy niet,
indien het foortgelyke welgefchreevene Stukken behelst, niet
nalaaten zyne Leezers te vinden.
,

Het Spectatoriaal Tooneel. Negende Deel. Te Rotterdam, by
de Wed. J. P. van fileel, 1796. In 8vo. 251 bl.
it Deel behelst vier Toneelfiukjes , tot Nafpelen ge.
fchikt. liet eer(te, dat uit t•. ee bedryven beílaat, draagt
D
den titel: De Bediende van twee Heeren, en heeft alleen dit tot
-
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zyn voordeel , dat hetzelve grappig is , en zeer lach • ver
moet by de vertouning , uit hoofde van de-wekndzy
verwarring, die 'er in plaats heeft. Een vreemde knegt ver
zich aan twee 1-Ieeren, die by al zo min kent als zy-hurt
hem; de een deezer is een Dame, die zich in mans - kies.
deren vermomd heeft, om haaren, uit hoofde van manflag
vlugtenden, minnaar op te zoeken; de andere is juist dees
minnaar zelf. Daar nu Trufaldiro (zo heet de bediende) ver
bevelen van en boodfchappen voor ieder deezer ont--fcheid
vangt, alleen met byvoeging , aan uwen Heer, doet en befelt hy alles voor en aan den verkeerden , en dit maakt, dat
eindelyk de gelieven zich leeren kennen. Verder kunnen WY 'er
geen Zedelyke waarde aan toekennen, om dat 'er niets, dat
Benige byzondere Zedelyke Les zelfs fchynt te bedoelen,
in voorkomt. Het volgend (lukje , genaamd Ligtzinnig.
held en Goedhartighei4, overtreft het voorige , in Zedekunde.
Een verkwistende Zoon had , door zyne buitenfpoorige ver
jegens hete, al te goeden Vader in den-tering,zy
grond geholpen , die daar te boven van zyne bediening, als
Secretaris by eenen Graaf, die zich verrekend had, beroofd,
en , nu dood arm , aan de onmenfchelyke vervolgingen van
eenen Woekernar blootgefleld , was. De Zoon, van de
Academie te buis komende, ontdekt de kommerlyke omftandigheden zyns Vaders : door berouw getroffen, befluit by disast
te neemen als Soldaat, en vervoegt zich by eenen Kapitein,
die hen vyandig was , eischt twee honderd kroonen, de foor
waar door by z'n Vader voor de Gevangenis bevryden kon;,
de Kapitein, wei blyde, dat hy zynen Vyand, op deeze wyze, onder zynen írok konde krygen, geeft hein dit Handgeld.
Maar, uit hein verneemende dat by dit deed uit Kinderliefde,
word by door de edelmoedigheid van den Zoon dermaate ge.
troffen, dat hy hem ontfleat, iet Handgeld fclienkt, als zynen
Vriend omhelst , en tevens de bezorging van den ouden man
op zich neemt, en deezen voor zynen Vader aanneemt. -- De
twee 1,atlle Toneelfpelen , de Hïrivl, s• Proef en de Husrlyyéfe
t erbeldkg geheeten , zyn van é.:n alloy, en fchetzen leerzaaai
de dwaasheid der jalouzyc, die zo verre gaat , dat een man,
die zyne Huisvrouw hooger dan alle andere fchat, de zotheld heeft, om tie trouw zyner Echrgenoote op de Proef te
ftellen , en niet dan tut zyne fchande en befchaaming van die
grillen geneezen word.
De Britten , aangekZi.zgd voor de Yie9 fc haar der Natien.
Lierzang. Ir gr. &vo., :7 bl.
Vers,

Masker van di:
't welk men den naam van Dich.
niet wel geheel kan weigeren, toont in hetzelve zyne
D eterlyk
ver-
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verregaange en regtmaatige afkeerigheid tegen de Britfche ha
tie, hoe dikwerf ook genoemd onze Bond- en Geloofsge.
nooten. Hy fape't de Bene mishandeling , door hen den
Nederlanderen aangedaan, op de andere, en roept, na die op.
telling , de Natien op ter vonnisvelling.
,

„ Beflist nu, Volken deezer aarde!
8 Spreekt nu vry uw vonnis uit!

Daar waarheid alles openbaarde,
Zo fpreeke uw affchrik overluid:
8 Toetst nu Neérlands bittere (bitt're) klagten;
Zelfs aan barbaarfebe voorgeflachten,
Aan eeuwen van een' vroeg'ren tyd
Ontrolt hier vry d'historieblaaden ,
Waar vindt gy meer zulke euveldaaden?
Ja, oordeelt! zo gy billyk zyt.... .
Tammer is het maar, dat de Natien niet zo gereed zyn om
te vonnisfen, als de Dichter om te befchuldigen. Zulke pa.
pieren wapenen mogen fieeken ; maar zy ontwapenen of befchadigen niet. Zo zy ergends goed voor zyn , is 't alleen ,
om zommigeu , die nog al gun[lig over de Engelfchen denken, (en zo zyn 'er, niet tot roem zeker van onze Natie ,
nog al veelen, helaas! ) de oogen te openen , en hen tot na.
denken te brengen , •— 't geen zeker wenfchelyk zyn zoude!
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D. MICHAëLIS Nieuwe Overzetting des Ouden Testamet Aanmerkingen voor Ongeleerden. In he
Nederduitsch overgebragt. lichttiende Deel. Behelzzcnd
de Profcetfie en de Klaagliederen van jLi
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Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon, I7yu'. In gr. 8vo.
420 bl.

et dankbetuiging aan den Nederduitfchen Vertaaler,
ontvangen wy hier mede dc voortzetting van den
geleerden en nutten arbeid des doorluchtigen MICfiAëLzs.
Verre boven onzen lof verheven , behoeft de Ridder
onze lofspraak niet. Als een offer-lykeHogra
onzer hoogagtinge , hebben wy , meer dan ééns , heil
dien wierook toegezwaaid. Zonder verdere uitweidinge,
treeden wy, daarom, flraks ter zaake, om, volgens gewoonte, eemge ftaalen van 's Mans wyze van behande.
tine voor te draagen. Wy verkiezen daar toe een ge.
deelte des drieëntwintigflen Hoofdiluks. Ziet hier de
Overzetting der aclit eerlte Verzen, nevens de daar op
Slaande Aanmerkingen.
Wee u, gy herders, die myne kudde op een
dwaalweg brengt , en verílrooit , spreekt Jehova. 1
„ Daarom zegt Jehova, de God van lfrael , tot de
„ herders, die zyn volk weiden: gy hebt myne kudde
„ verBy herders moeten wy hier niet volgens het ge.
vs. i.]
bruik onzer taal aan Predikers en bedienaars der Kerk deuken,
maar aan Regeerders en Overheden van het volk, van den Ko•
ring te beginneet. Deze Koningen en hunne Raaden waren
daardan íchuldig, dat het Joodfche volk ver(trooid wierd , dewyl zy het door (verhaalde wederfpannigheden voor iZehucadnezar in de daad onmogelyk maakten, het volk in hun land
te laaten , en ook anderszins door verwaarloozing van het
recht het volk verftrooiden , dat is , noodzaakten, hun y-síerland te fchuuwen."
LE TT. 1796. N0, I30 9
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„ verllrooid en uit elkander gejaagd, gy hebt geen
„ toezigt op haar genomen, maar ik zal op uwe boos.
3 „ beid acht 'laan, en u flraffen, fpreekt Jehova. 1 Ik ik
„ zal de overblyfzelen myner kudde uit alle de landen, waarin ik ze verftrooid heb , verzamelen, en
„ dezelve in hunne weide te rug brengen, daar zul4 „ len zy vermeerderen en vrugtbaar zyn, 1 en ik zal
„ hun herders geeven , die ze weiden zullen , zy zul„ len zonder vrees en in volle veiligheid zyn, en daar
5 „ zullen geene fchaapen meer vermist worden. 1 'Er is
„ een
vs. 4.] „ Sorobabel, Jofua de hoogepriester, Ezra, Nehe•
mia, die Machabeefche helden , welke het volk weder vey.
beid en onafhangelykheid bezorgden."
vs. 5.] „ ik weet deze plaats niet anders dan van Christus
te verklaaren. Men overweege zelf, hoe de Profeet den
grooten perfoon befchryft , welken by belooft : hy is volgens
hem i, een Koning, en wel 2) uit het huis van David, doch
zo, dat 3) men hem volgens Cap. XXII: 30. niet onder de
nakomelingen van Jojakim en Jecnonia verwagten kan , zoo
beide plaatzen van eene en dezelfde voorzegging elkanderen
griet zullen tegenfpreken; q.) hy kan eerst na de wederkeering
uit Babel verwagt worden , en derhalven geen van de toen
leevenden zyn , want de Profeet had, en dat juist onder dien
3íoning, in wiens jaaren van regeering onze voorzegging valt,
voorzegd , dat de Babylonifehe dienstbaarheid 7o jaaren duuren zoude. Cap. XXV: 52, 13.
Zedekia ,wiens naam anders met, Yeho'a onze gerechtigheid,
eerre gelykheid heeft, kan derhalven de beloofde Koning z,
niet zyn. Deze leefde in het begin der Babylonifche-kerly
ballingfchap, en onder hem wierd Jerufàlem ten vollen ver
Profeet hem zelf affehetst,-woest:zynchari,glkde
is in 't geheel het gewenschte niet , dat hier befchreeven
wordt. Hy wierd door zyne zonden, meinedigheid, en ongelukkige buigzaamheid , welke Hechte raadgeevers misbruik.
ten , de oorzaak van den volkomen ondergang des Joodfchen
Staats, en van de volkomen verdryviug der Jooden uit hun
land.
„ Noch ook Sorobabel, die naa de Babylonifche ballingfc ap
leefde. Deze is nimmer Koning , maar enkel een laage Stad
een Perfifchen Koning over een toen nog plein en-houdervan
armoedig volk geweest , op verre na niet eens gezien , als
enigen tyd naa hem Nehemia , de mondfchenker van den
Perfifchen Koning; en daaiënboven was hy nog een nakonreling van Jojakim.
„ Noch ook eindelyk die grooten en pryswaardigen , welke
eerst
„

„
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een tyd aanfcaande, 4preekt Jehova, waarin ik Da„ vid een rechtvaardigen tak zal laaten opwasfei i;
„ daar zal een Koning met wysheid rerceren, en recht
6 „ en gerechtigheid handhaaven : I in zyne dagen zal
„ liet
-

eerst Veidtíverllen , daarop Vorlen , eindelyk Koningen wa•
ren, en van den Priester Matthathias afffimden , en welken
wy zomwylen by malkanderen Machabeën noemen ; noch onk
de gróottle onder hun , van welken Jeremia elders ichvnt
voorzegd te hebben , Johannes Hyrkanus : want zy zyn allen
niet uit het hals van David, maar (lammen van Aaron af.
„ Daar blyft ons dan niemand overig, dan de groote Koning
uit het huis van David , dien de Jooden naa de wederkeering van Babel verwagtten , de Mesfias. Of op hem moet
deze voorzegging zien, of zy is valsch."
vs. 6.1 het land ran ; uda vey worden.] „ Woordelyk : zal
udea verlost worden. Daar wordt van het land van Juda, en
niet van het volk van Juda gefproken , het geen ik des te
nodiger vond om aan te merken, dewyl men gemeenlyk by
Luthers [en de Nederduitfche] overzetting aan het volk der
jooden aenkt , en dan wel, om het Vers eene uitlegging te
geeven, niet aan eigenlyke, maar aan zo gezegde geestelyke,
jooden : de Hebreeuwfche fpraakkunde firydt hier tegen, era
zo lang men deze leezing niet verandert, kan 'er niet wet
anders, dan van het land, gefproken worden.
„ By deze belofte zal by veelen eene zwaarigheid ontttegn,
dewyl ten tyde van Christus Judea niets tuinder dan vry ge.
worden, omtrent één menfchelyke leeftyd naa hein Jerufalent
en de ganfcbe Staat der Jooden door Titus Vespafianus ver
volk over den geheelen aardbodem verllrooitl-nietgd,h
is , in welke verfroofing het zig nu reeds, 'liet 70, maar
1700, jasren bevindt. Het geen ik van deze zaak denk, zal
men uit de aanmerkingen op Dent. XXX: 6o. en Pf. LXXII:
8. afneemen. Ik geloof voltirekt, dat de Jooden ten eenigen
tyde, wanneer zy zig tot Christus hekeeren , na Palestina
zullen wederkeeren , en dit land als een on'ifhangelyk blocjend en magtig volk bewoonen. Ik verbeelde my in 't geheel niet, dat Christus dan op eene zigtbaare wyze onder hert
regeeren zal: maar gelyk wy hunnen ttaat in het Oude Verbond eene Godsreheering roemen, zo zou deze toekomende
vrye en gelukkige llaat, waarin zy geenen flerfclyken Koning
hebben, maar Christus voor hunnen Koniug erkennen zouden,
eene Christus-regeering kunnen heeten.
Iehova onze gerechtigheid.] „ Het is te veel, wanneer melt
uit dezen naam bewyzen wil, dat hy, die denzelven draagt,
Jehova, derhalven de waare God zy. Zedekia, de naam valt
002
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„ het land van Juda vry worden, en Ifraël zeker woo.
„ nen ; en dit is de naam, dien men hem geeven zal:
7
den laattien Joodfehen Koning , betekent ook , 7eliova myne

gerechtigheid, maar daaruit befluit niemand, dat zyn vader hem

voor God gehouden heeft. Zo zal ook beneden, Cap. XXXIII:
ig , Jerufalem denzelfden nieuwen naam kregen , Yehova onze
gerechtigheid: Exod. XVII: 15 noemde ulofes eenen altaar,
jehova inyne banier; en Gideon, Rechteren VI: 24, eenanderen altaar, ,ehova zekerheid, zonder daarom altaar of ftad voor
Jehova uit te geeven. Men moet hier twee zeer verfchillende
dingen onderfcheiden : wanneer de Mesfias , gelyk in den
i:oden Pfalm, regtfireeks ,ehova heet; en wanneer by een
naam draagt, waarvan .ehova een deel is, gelyk by ons iemand
Godlieb , Godfchalk , Godfried, heeten kan. Het eerfle bewyst
zyne Goddelyke natuur ; het laatfle niet. Het is inogelyk ,
dat Jeremia by het uitfpreeken dezer voorzegging dagt, de Koning, waarvan ik voorzegge, zal Jehova en onze gerechtigheid
zyn, want in den itcden Pfalm wordt de Mesfias, gelyk ik
geloof, wezenlyk Jehova genoemd: maar het is mogelyk, dat
by daar verder niets by dage, dan , Yehova is onze ger•echtig•
heil, dan was yehova een gedeelte der flelling, en niet de
naam van den perfbon. Deze fleiling kan daarnboven nog
rneér dan éénerlei betekenis hebben, by voorb. 5'ehova is de
vw:•zaak onzer gerechtigheid, — — Yehova heeft ons gerecht.
vaardigd , en ens de zonden vergeeven , — — jehova heeft
s•echt en gerechtigheid weder onder ons herheld , — — Yehova
en zyne wetten zyn ons recht en onze gerechtigheid: jaa men
zou zelfs de Hebreeuwféhe letters anders kunnen uitfpreeken,
wanneer men van de joodfche punten afging, Yeh ®va heeft ons
gerec'ltvaardigd, of, gelyk Benige Ouden gedaan hebben, a •
biova rechtvaardigd ons!
„ Men moet derhalven op deze uitfpraak geene gelo.,fsleeren
bouwen. Zy moeten uit andere plaatzen beweezen worden,
maar niet uit deze. Ik onderneem in 't geheel niet • uit de
veele boven opgegeeven verklaaringen van den naam, ik zal
niet zeggen, voor myne Lezers, maar flegts voor my zelven,
ééne te verkiezen; en ik beken oprecht, dat zy my allen even
goed zyn ; het geen betekent , dat de betekenis van den
naam geheel onzeker voor my is. Hy behoort tot die
enkele plaatzen van den Ilybel, welke de ouderdom verduisterd he^fc: ten tyde van Jeremia was by daarom niet duister,
dewyl wy hem niet verflaan , want toen kon een ieder uit
het leevendig gebruik der taal weeten, wat men daarby dagt,
wanneer enen iemand den naam gaf, e'lova Wayne , of onze
gerechtigheid: voor ons is 'er niets dan de enkele aieidiag
van den naam overig gebleeven, en die is dubbelzinnig."
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7 „ Jehova onze gereclitighcidl. 1 Alzo zal 'er eens een
„ tyd komen, fpreekt Jehova , waarin men niet meer
„ zeggen zal, zo waar als ,eilava leeft, die de if a 8 „ liters uit Egypten gevoerd heeft, 1 maar zo waar als
Jehova leeft, die de nakomelingen van het volk
„ Ifraëls uit het land van het Noorden, en uit alle de
„ gewesten, waarin zy verílrooid waren, heeft te rug
„ gebragt; en zy-zullen in hun land wonnen."
De volgende aanhaaling, uit Hoofdtuk III: 17, als
kunnende eenig licht verfpreiden over de Gefchicdenis
van het N. Verbond, moeten wy 'er nog nevens voegen.
17 „Ten dien tyde zal Jerufalem Gods Throon heeren ,
„ alvs. 17.] allerlei vreemde valken, enz.] „De Joodfche Godsdienst is tusfchen de wederkeering uit de Babylonifche gevangenis, en de tweede verwoesting van Jerufalem , geheel ongelooflyk uitgebreid , inzonderheid van den tyd af van johannes
Hyrkanus, die eenige maaien is aangehaald.
„ De Perfifche Koningen waren denzelven reeds gun(}ig, en
deeden tot den Tempel en de offers der Jooden onkosten ,
waarfchynlyk , dewyl de wysgeerige Godsdienst der Perfen,
welke flegts eenen God aannam, geen volk op den aardbodem
vond, dat zo met hun overeenftemde , dan de Ifraëliten, die
één eenigen God dienden. Daarby kwam, dat 'er in de oude
Schiften der Jooden zo duidelylt omtrent Cyrus voorzegd was,
het geen by zelf vernam, en liet de jooden met deze woorden in hun Land te rug keeren: Yehova de God des Hemels

heeft my alle de Koniwigr^yken der Aarde gegeeven , en by heeft
my bevoolen , z,ynen Tempel te 7erufalenm — te bouwen, enz.
II Chron. XXXVI: 23.

,,In den tyd tusfchen Alexander den Grooten , en Antiochus
Epiphanes, breidden zig de Jooden in het Egyptifche Ryk zeer
uit , en vonden veele gunst. Dit kon wel reeds aanleiding gegeeven hebben, dat veele Heidenen tot dezen éénigen verfhaudigen Godsdienst , welke flegts éénen God erkent, overkwamen, waarvan wy 'er eenigen tyd daarvan een zeer groote menigte aantreffen.
„ Van den tyd der Machabeën af kreeg de Joodfche Godsdienst door zyne overwinningen een geheel nieuw,•n luister.
De Edomiten namen hem, (dezen eienlyk wel door dwang,)
en dewyl hun johannes Hyrkanus maa dp, verlivering van hun
land voorleide , hetzelve of te ruimen , of zig te hiaten befnyden , ook de befizyding aan- desgeiyl s deeden ook onder
denzelfden johannes Hyrkanus de Iture:rs , en waarfchynlyk
onder den Joodfchen Koning Alexander ook de Moabiten , want
]oOn 3
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allerlei vteenwe Volhen zullen zig om Jehova's naams
„ wil
Jofephus verhaalt in het XIIIde boek der Oudheden, Hoofdfluk
XV. S 4, dat de Jooden onder de Mo4bitifche Steden, welke
by noemt, Pella verwoest- hebben, dewyl haare Inwoonders de
Joodfche gebruiken niet hadden willen aanneemen; de Inwoon.
ders der overige, door de Jooden verwoeste , Moabitifche Steden moeten ze derhalven aangenomen hebben. Doch anderen
deeden dit ook zonder dwang, en op Benige plaatzen klom de
Joodfche Godsdienst tot op den throon.
„ Het gelukkig Arebiën had reeds vóór de geboorte van Christus, gelyk men meerendeels gelooft , (doch dit, is niet zeker)
reeds ten tyde van Jokanraes Hyrkanus, Koning van den jood
Godsdienst, dit is, niet gelyk eenigen het zig voorge--fchen
field hebben, gebooren Joodea , maar gebooren Arabiërs, die
den Godsdienst hadden aangenomen; en deze Godsdienst was. ook
in dit land zo magtig , dat, wanneer hy zomwylen den throon
verloor, hy denzelven een ander keer weder kon veróveren: by
moet zekerlyk lang , vóór dat hy tot den throon klom, in 't
land uitgebreid geweest zyn. Het Petreïsch Arabiën heeft ook
Joodfche Koningen gehad : die Aretas , wiens Stadhouder re
1)amaskus Paulus wilde lasten vast neemen, II Cor. XI: 32,
was naar alle waarfchynlykheid een jood van Godsdienst.
Aziz, een Koning van Emesfa, liet zig befnyden , eigenlyk
wel niet uit eene Godsdienflige beweeging , maar om met de
fchoone Drufilla te trouwen : intusfehen , hy liet zig befnijden, en wierd een Jood. In het eigenlyk zo genoemd Asfyriën , of Adiábene, was de Joodfche Godsdienst omtrent in dien
tyd , wanneer Jefus leefde., eerst in bet Serrail van den Koning
Nlonobazus gedrongen , en Helena wierd eene yverige Joodin;
haar Zoon, Izates , volgde zyn Vader Monobazus in de regeering, nam niet flegts den Joodfchen Godsdienst aan , maar
liet zig ook, tegen al her zeggen van den Jood Ananias, die
over de befihydenis omtrent zo dagt, als Paulus, befoyden, en
bleef des niet te min Koning.
„In Egypten waren veel Joodengenooten , zelfs ook in 't bie.
nenfle van Africa, de Kamerling der Koningin Kandace, dat is,
der Koningin van Meroë. In Romen waren de Jooden ten
tyde van Cicero reeds zo magtig , dat by eens in eene zedenvoering zeide, dat hy thans zagt wilde fpreeken , dewyl her.
tegen de fooden was , die zo veel aanhangers hadden : en
hunne aankomelingen vermeerderden daar zodanig, dat 'er, oe
die zaak te fluiten , onder Tiheriim, in het r9de jaar van Chri:ius 4000 van dien aart na Sardíuien gezonden wierden, out
daar tegen de rooveas te vegten , en zo met goed fatiuen our
te komen.
„ In de Handelingen der Apostelen vinden wy niet fegrs ent
Iele zo ger.oemdíe Godvrugti;,e heideren, d:t ;s zrulken , die
,
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„ wil daar heen vergaderen, en niet verder de gedagten
„ van hun boos hart volgen."
Nictzden Joodfchen Godsdienst geloofden, doch zonder zig te laaten
befnyden, Cap. VI: 5. X: 2, 7. XVI: 14. XVIII: 7, maar
ook hier en daar in de Steden meerdere, die te gelyk in de
Synagoge der Jooden kwamen, doch niet allen befneeden zyn.
Cap. II: io, zyn reeds onder die geenen, welke te leruialem
by de uit(Iorting van den Heiligen Geest, tegenwoordig zyn,
aankomelingen , of Joodengenooren. Te Antiochiën in 1=ifrdien waren in de Synagoge buiten de Jooden godvrugtigen
tegenwoordig , en toehoorders van Paulus , Cap. XIII: s6 ,
26, 43. Eenigen dezer gaven hem gehoor, maar niet allen,
gelyk wy uit vs. So. zien; inzonderheid komen hier voornaame
godvrugtige vrouwsperfoonen voor, die ten gevalle der boo•
den eene vervolging tegen hen verwekken. Cap. XVI`: q.,
vindt Paulus in de Synagoge te Thesfalonica eene groote me
nigre van godvrugtige Grieken, en onder deze andermaal niet
weinige van de voornaam(te vrouwsperfoonen der Stad ; zelfs
te Athenen zyn Cap. XVII: 17, godvrugtigen , die van de
Jooden onderfcheiden worden. Het fchynt, derhalven , dat de
Joodfche Godsdienst inzonderheid onder het andere geflacht
zeer in gebruik was : en dit verfchynzel vertoonde zig nog
duidelyker te Damascus , want daar waren, volgens her verhaal
van Jofephus, byna alle Vrouwen van den Joodfchen Godsdienst, hoewel haare Mannen heidenen waren. De zaak is
verfiaanbaar: noch de fchrik voor de beftiydeuis, welke eenige
Jooden den nieuwbekeerden geftadig wilden opdringen, noch
ook andere opzigten wegens het ambt, en veele daarhy voor
komende heideniche gebruiken en eeden, wederhie!den het andere geflacht , en by de groote in 't oog loopende dwaasheid
van het heidendom moest de éénige, met het gezond verfland
overeenstemmende, Godsdienst, welke in geene meerdere Goden
geloofde, dan de Wysgeer tot de fchepping der Waereld noodig
had , en uit haar bewyzen kan , éénen, veele goedkeuring
vinden.
„ De belofte is derhalven rykelyk vervuld, en 't is gansch nier
noodig, Naare vervulling met grooten dwang eerst onder het
Nieuwe Verbond te zoeken omtrent een tyd, die hiertoe niet
past, dewy! de Ifraëliten niet meër in hun land woonden, maar
op nieuw verftrooid wierden.
„ Ik moet 'er dit nog byvoegen, dat buiten de zo genoemde
godvrugtige heidenen, dat is de geenen , welke de leer van
den Joodfchen Godsdienst omtrent den eenigen waaren Gd
aannamen, ook nog zulken , die by den afgodendienst voihardden , te Jerufalem den wanren God oiler bragten , en hero
dienden. De voornaamfle Romeinen deeden dat, wanneer zy
na jerufalein kwamen."
.
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J. VAN LOO

'Vieuire Leer, edenen , door J. VAN LOO , Predikant te
Ootmarluna. Theede Deel. Te Utrecht , by \V. van
Yzerworst, 1796. in Zr. 8vo. 4o2 bl.

et verdienden lof gewaagden wy, onlangs, van de
Nieuwe Leerredenen des Eerw.
M
Volmaakt gelyk aan zichzelven, verfchynt. van nieuws, de
VAN LOO.

agtenswaardige. Man, in den thans afgegeeven bondel, en
verdient, als zodanig, andermaal onze loffpraak. Meer
dan eens, in vroegere dagen, bedroefden wy ons, daar
onze Nederlandfche Leeraars in duizenden vertaalde en
niet vertaalde buitenlandfiche Kerkelyke Redevoeringen
20 fraaije Modellen voor oogera. hadden , dat dezelve zo
weinige naavolgers vonden. Voor de onpartydigen en
opmiaerkenden fchuilen de oorzaaken daarvan geelzins
in het duister. Met de nieuwe orde der dingen , onlangs daargefteld , zvn die oorzaaken , grootdeels, weg
Onder den invloed eener redelyke verlich--gevaln.
tinge, en onder fchut en fcherm van Godsdienflige Vrylieid , zullen verflandige Leeraars het hunne hydraagen ,
om, zo by monde als in gcfchrift , meer redelyke en
gemaatigde denkbeelden aangaande den Christlyken Godsdienst te verfpreiden, en algemeen te doen veld winnen.
Den Burger VAN LOO befchauwen wy , ter bereikinge
van dat wenfchelyk doel, als een zeer dienítig middel.
Daar van kan ten bewyze dienen de thans afgegeeven
bondel. Dezelve bevat tier Leerredenen , die de vol.
rende Opfchriften drag en: Het Onderwwys der afivi.cfeler,de
ij aa? getyden,
Onze Tegenfpoeder zyn Vaderlvke Kas Het bedoelde Nu' van Gods Vaderlyke Pias.
riingen.
Opwekking tot feandvastige J7olharding in
iydirl ygen.
ale I_ccie des Christendoras.
Berchouwing van den
De Aankondig irg van , ezrus Geboorte ann eenu
Dood.
5c Herders.
Elymas en Paulus, aan het .Hof van
Te yen de fl'raakzugt.
De VoorBergins Paulus.
Jed der Godlozen.
De Opperhecrfchappy van den
iZerhoogden Heiland.
Naar gewoonte zullen wy, hier en daar, iets ter proeve voorwrangen, In de vierde Leerrede, naa dat VAN
a.00 die hoofdtrekken der Standvastigheid in het Christcndom had vermeld , waarfchuwwwt by zyne Toehoorders,
urn de iru'rer,.,eid nier te verwarren met Styfhoofdgheid,
-
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held, niet gelyk te fl:ellen met ligtgeloovige onderwerping aan eenig menfchelyk gezag. Die haatlyke ondeugden worden aldus door hem hefchreven. „ Ziet,"
zegt hy, „ den f yfhoofdigen man , die blyft by liet geen by van het Christendom geleerd heeft. Hy
blyft eigenlyk niet by liet Christendom , maar bv
de party, die hy heeft aangenomen. En waarom? Het
is uit onkunde, of uit eene trotièhe inbeelding van zyn
eigen wysheid, of uit traagheid, die hein van de moeite
afkeerig maakt , welke aan het onderzoeken der waarheid is verbonden. 'Lyn grondregel is „ wat een„ maal waarheid is, moet altoos waarheid blyven" en waarom zou hy dan op nieuws zyn aangenomen leerbegrip overzien , onderzoeken , met andere leerfteifels
vergelyken ? Dat het egte , het reine, Christendom alleen in zyn aangenomen fteliél is te vinden , is immers uitgemaakt , en hieruit volgt natuurlyk , dat alles,
wat daarmede niet firookt , onwaar , eerre dwaling is.
Hy firekt dit niet alleen uit tot de leer zelve, in alle
kleine, fyngefponnen, fchoolfche byzonderlieden, maar
dikwyls ook tot de bewyzen. Wat by gelooft, moet
ook bewezen worden , als hy iet bewyst , of het is
flegt bewezen. Hy neemt zoo min een nieuw bewys
aan, als hy een oud verwerpt. In alles blyft hy fliptelyk by hetgeen hy geleerd heeft; jammer is het maar,
dat by hierin alleen tewerkgaat volgens een vooroor
welk hem niet zelden onverdraagfaam maakt-del,'t
omtrend andersdenkenden."
De ligtgeloovige wordt aldus gekenmerkt. „ De bygelovige of ligtgelovige
hy verdient beide deze namen
vereerer van het menfchelyk gezag , gaat ook
volgens andere grondbeginfelen te werk.
Uitgemaakt is het by hem, dat de Christelyke leer , waar,
Goddelyk is; dat de vorm, waarin by haar kent, de
beste is ; dat alle byzondere lecrftukken , die daartoe
van zyne kerkgemeente worden gerekend , 'er waarlyk
toe behooren. En op wat grond neemt deze gelovige
man dit voor waarheid aan ? Heeft hy de Christelyke
leer onderzogt, en de kragt der waarheid laten beflisfen?
Heeft by het leerbegrip zyner Kerk onderzogt,
onderzogt, en aangenomen op gronden van klaarblykelykheid ?
minder, dan dit: hy heeft dit, in de jeugd, van zyne ouders en leermeesters gehoord ; honderd verfiandige en
0 t)
ge-
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geagte menfchen verzekeren dit ; het is in groote en
kleine kerkvergaderingen zoo geleerd en vastgefl:eld; wie
kan denken, dat alle deze menfchen zouden hebben gedwaald ? Dat zou even zoo vermetel zyn , als zig op
zyii eigen oordeel te verlaten, en deze bepalingen tegen
te iprcien. Neen hetgeen in zyne jeugd, en voor
zoo veele jaren, waarheid is geweest, zal wel waarheid
zyn en blyven. Ziet daar de gronden van zyn ge•
loot. Ellendige gronden ! by weet eigenlyk niet, wat hy
gelooft, en waarom hy het gelooft. Zyne zoogenaamde
overtuiging is louter eerie blinde toeftemming aan de begrippen , de bepalingen, van anderen. Hadden die anders gedagt, anders gefchreven, en had men hein daar
jeugd bekend gemaakt, hy zou ook anders-medinzy
denken. Ellendige overtuiging! zy kan hem, ja, mannelyk, vast, onbeweegbaar zelfs in zyne begrippen maken,
maar wie, die weet, wat de Christelyke flandvastigheid
in het geloof is, zal 'er deze gezindheid voor houden ?"
Aangaande den toeftand der Herde ren, wien de eerife
aanzegging van 's Heilands geboorte wierd gedaan , zie
hier , hoe VAN LOO zich denzelven voorfielt. „ Het
is thans nacht , maar de vrome herders waken voor
hun vee. Eene ftatelyke donkerheid heerscht overal
het í}errenheir praalt met 11i11e majefleit aan den
wyden Hemel, en (tort fprakelozen eerbied uit in hun
geest. Zy gevoelen de oneindige Grootheid Gods,-ne
die zoo majestueus op het zwygend gelaat des Hemels
en der Aarde is afgedrukt. Van het getal , de groot
orde, den famenhang, dier duizenden Zonnen-heid,
en Waerelden, welke boven hunne hoofden, als vuur
weten zy niets, en toch — zy we--vonke,fchitr
ten, zy gevoelen genoeg, om met David uitteroepen •E r Heer! als ik uwen Hemel aanzie, de Maan, en de Ster
bereid hebt, wat is de nzensch, dat gy aan-a•e,rdigy
hem gedenkt, het kind des nzenfchen , dat gy het agi ?
(Pf. VIiI.) Misfèhien is 'er een onder hen , die,
door het gezigt van de talloze menigte der herren , aan
Gods woord tot Abraham herinnerd wordt, dat zyn zaad
zoo talryk zou zyn als de frerren. My dunkt, zy fpreken 'er van de gedagte, dat Mesfias zulk een tal
volk bcheerfchen , bezaligen , van alle ellende en-rvk
dood verlosten zou, paart zig by deze voortelling zy herinneren zig verfchillende voorzeggingen de
ee-
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eene gedagte ontwikkelt de andere. ó Hee fterk wordt
hun hart in beweging gebragt , daar hunne verbeelding
ben verplaatst in giet zalige Mesfiasryk.
Ach! wanneer zal het komen? wanneer?
Israël is zoo bedorven ----- God is zoo heilig ---- en de tyden verlopen vast! — Hier mengen zig treurige voorgevoelens
by hlyde; de faille bedaardheid hunnes geestes wordt benevcld, tot dat eindelyk, gelyl: my dunkt, dit gebed uit
hunnen vullen boezem losbreekt — „ 6 God van Abra„ ham! van Ifaak! van Jacob! God van David! wees ge„ dagrig aan uw verbond, en geef aan uw volk het heil,
„ dat gy hebt toegezegd!" — — En wat gebeurt 'er?
.
Daar wykt plotfelvk de vale duisternis —
de, metfl:erren bezaaide, Hemel verdwynt --- zy zien
niets meer --- zy zien den verfchynenden Engel, die,
met de snelheid van een blikfem, zig voor hun helt, en
riet de fieerlyhheid des Hoeren --- met een goddelyken
glans, zoo als Jehovah voormaals dikwyïs verfcheen —
omkleed is. Welk een ontroerend gezigt! De
kudden vlieden
het verblindendst licht verlicht de
geheele ftreel:
de herders ontzetten zig
hun
Bart klopt --- alle hunne beenderen beven
de verwarrendtie fchrik firoomt bleekheid uit over hun gelaat
de fpraak is geweken
zy vrezen , dat deze
verfchyning ongeluk over hen zal aankondigen of brengen! "
Het onderwerp der zevende Leerrede leidt den Rede.
naar eigenaartig tot eene verdeediging van het gedrag
van Poeilus, omtrent Ely,maas gehouden. Ligt konde ie mand op het denkbeeld vallen, hoe dat gedrag meer den
man van gri.nmigen toorn aankondigt , dan die van zynen Meester zagtmoedigheid geleerd had. Op de volgende
wyze tragt VAN Loo den Apostel van dien blaam te zuiveren. „ De Apostel had, zonder twyfel, van zyn Goddelyken Meester zagtmoedigheid geleerd , en het is niet te
denken, dat by dit bytend middel ter befchaming van
dezen verwaten lasteraar zynes Heeren zal hebben gebruikt, voor dat hy andere middelen, hem door de zagt.
moedigheid voorgefchreven , daar toe vrugteloos had aangewend. Maar by had van dienzelfden Meester mannelyken ernst in het verdedigen der waarheid, nederdondcrende geflrengheid in liet hef{ raffen van hire boosaartige
tegenftrevers geleerd. In het tegenwoordig geval kwam
het
---
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het te pas, Jezus in zyne geftrengheid na te volgen. Wie,
die eeneg gevoel voor zedelyke betamelykheid heeft, kan
dit in twyfel trekken? Neen de vey,noedige , de
onbewimpelde beftrafng van Elymas, die de fchandelyke
verkeerdheid van zyn door en door bedorven karakter
zoo naakt ontvouwt, verflrekt den Apostel tot eer. Zy
tekent eene grootheid van beginfelen , eene fterkte van
geest, eene onverfchrokkenheid van gemoed , die hem.
regt bekwaam maakten tot het zwaarwigtig werk, waartoe by voor korte dagen was ingewyd.
„ Maar nu, de daarop volgende beroving van zyn ge.
zigt 9 Was het niet genoeg geweest, het by de harde
heifrafling te laten ? en dan Elymas aan de wroegingen
van zyn geweten overtegeven? Had het niet veel ichyn,
dat Paulus, uit een begintel van wraakzugt, den verlei
blindheid sloeg? --- Indien het geweten van-dermt
Elymas nog kon geroerd worden T. , daartoe was de
plotíelyke beroving van zyn Bezigt meer gefchikt , dan
de bloote woordelyke beftraílïng. En wat de wraakzugt
aangaat, geen onvooringenomen lezer zal Benige fpooren
van deze affchuwelyke drift in deze ftrafoefening, of liever , in deze aankondiging van eene Goddelyke bezoeking, kunnen ontdekken. — Ieder redelykdenkend mensch
zal immers gereedelyk toeftaan, dat een gevaarlyk kwaad
het best wordt opgekeerd door harde middelen , wanneer de zagter vrugteloos zyn aangewend. Wat was nu
Y;evaarlyker, dan de zoogenaamde wysheid van Elymas,
niet alleen voor hemzelven, maar voor den edelen, waar
Zou deze Man wel tot het Chris--heidzoknSrgus?
tendom zyn overgegaan, indien de meerderheid der Apostelen boven Elymas niet duidelyk en aanfchouwlyk werd
aan den dag gelegd? Al had de Apostel dus den trotachcn wyzen met de hand of vinger aangeraakt, en hem
op deze weze van zyn Bezigt beroofd, dan had by nog
niets gedaan , 't geen tegen zyn karakter ftreed. De
Apostelen waren immers toegerust met de magt, om een
ergernisgeven.I Zondaar aan den Satan overtegeven, dat
is, met zulke ligchamelyke ftraf en te bezoeken, als de
omflandigheden der Kerk vorderden (*) , en het onmiddelbaar opzigt des Geestes, waaronder zy in de waarne.
ming van hun ambt Honden, belettede, dat zy ooit een
on(*) I Car. V: 4.
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onvoegfaam gebruik van deze magt konden maken.
Maar dit is hier het geval niet eens. Paulus was fiegts
de aankondiger van 't geen gebeuren zou. Hy voorípelde maar, wat de hand des Heeren, wiens leven en heer
aan hem doen zou, om dit te-fchapylogend,
bewyzen. Waar is hier de geringfte blyk van wraak
haat, te vinden? Waren dan de Propheten ook-zugt,van
wraakzugtig , als zy aan het Israëlitifche volk de ftrafgerigten des Allerhoogt'en verkondigden? Wy behooren daarenboven in aanmerking te nemen, dat de
blindheid van dezen wyzen uitlegger en beheerfcher der
Natuur llegts eenigen tyd duurde. Het oogmerk des
Heeren was alleen, een gedenkteken aan Elymas opterigten, waaruit ten klaarften bleek, dat alle de kunfienaryen van list en bedrog tegen de oppermagt van Hem,
die de Apostelen bewrogt, niets vermogten. Dit kon
bereikt worden door eene plotfelyke, korttiondige blindheid. Welke wyze, welke fchoone famenvoeging van
geftrengheid en zagtheid, van billyke flrafoetèning en
onverdiende verfchooning ! 0 , had EIytnas van deze
blindheid hetzelfde gebruik gemaakt , als Paulus van
zyne driedaagfche blindheid, die hem op den weg na
Damascus overviel ! Had by zig tot nadenken gezet,
had hy zyn beflaan en gedrag overwogen, had hy herdagt 't geen de Apostelen van Jezus en type leer had.
den voorgedragen! Had hy zyne dwalingen erkend, zyne
zondige wederftrevingen der waarheid beweend, affIand
gedaan van zyne waanwysheid, en om verlichting, om
vergeving gebeden tot Hem , wien hy zoo gruwelvvk
gehoond had dan immers zou de groote Ontfermer
zig ook aan hem hébben geopenbaard in zyne heerlyke
magt en liefde , en Elymas was een vereerer geworden
van Hem, dien hy voormaals lasterde. En zou by dan
zig ooit over deze bezoeking hebben beklaagd ? Zou
hy dezelve niet veeleer gezegend hebben?"

Verhandeling over de Godlykheid dier Geuyde Gefchiedenisfen, en derzelver verbindend Gezag voor ons Christenen. Veritatis Ergo. Te Rotterdam, ter Drukkerye
van N. Cornel, 1796. In gr. 8vo. 6o bl.
tyd, in welken de aanvallen op het gezag en
Godlyken oorlprong van 't geen de Christenen
Indeneenen
als

5 34 OVER DE GODLYI H. DEP, GEWYDE GESCHIED.
als eene hemelfche Openbaaring erkennen telkens herhaald worden , verdienen alle poogingen, immers wat der.
zelver oogmerk betreft , om ter verdeediginge van dat
gezag en dien oorl'prong iets by te draagen, lof en aan
BERNARDUS MEULMAN, Schry--moedign.DBur
ver deezer korte Verhandelinge, op den titel zich zedig
verbergende onder de Zinfpreuk : heritatis Ergo-lyk
(waarom niet liever Uit Waarheidsmin? want by fchreef
tog vooral voor Ongeletterden!) moet onderfteld worden, zulk een oogmerk bedoeld te hebben. Intusfchen
rehben wy hier niets ontmoet, dan 't geen reeds meermaaien , en met veel meer duidelykheid en kragt, was
voorgedraagen. En, evenwel , fchynt MEULMAN zich
te verbeelden , een nieuw pad uitgevonden en bewandeld te hebben ; dit leiden wy af uit het hot des Gefchrifts, 't welk eindigt met deezen wensch : „ Zie daar
„ eene zeer moeielyke ttoffe, door my behandeldt, en
„ dezelve, naar myn gering inzien vey gelukkig geflaagt,
„ u lieden Myne Waarden doen voorkomen als eene meer
dan menlchelylce gefchiedenis, dat is als Godlyk.
„ Mogten groote Mannen in Gods Kerk zich verle„ Bigen my op dat fpoor te volgen , na aflegging van
,,alle vooroordeelen van gezag en verkleeftheid ; den
Bybel in deszelfs gefchiedkundig vak verheffen en ver„ dedigen tegen alle de aanvallen van een onbedacht„ zaam Deismus of een fpitsvinnig Christendom! S hoe
veel voordeel wierde hierdoor van tyd tot tyd aan het
Christendom toegebragt! de oneindige God geeve het."
Voor 't overige bezit MEULMAN ook de gave niet,
om zich klaar en helder uit te drukken. Zie hier een
ilaaltje. Naar waarheid hebbende aangemerkt, dat JEzus, welken wy meer dan een bloot mensch eerbiedigen, de hoofdintlreller van den waaren Godsdienst is ,
vervolgt by : „ Uit dat oogpunt befchouwt, is de ge„ wyde gefchiedenis, verpligtend, voor ons Christenen
trouwens, dan is de gewyde gefchiedenis, verbindendt,
„ om dat heiland , efus, als waarachtig God, die te eer,, biedigen moet gehoorzaamt worden, van waar men het
„ recht afleidt, dat by op ons Christenen heeft, om ons
„ te verbinden en zyn Godlyk gezag op ons door de
„ gewyde gefehiedenis uitteoefenen."
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Phyfaologifche Verhandelingen over het .Lees flelzel der Ontwikkeling en dat der 13ygeboorte; zynde een 1anhangzel van de Nafpooringen aangaande de Oönlogie, enz.
Door I3. G. VAN BREUGEL. Te Dordrecht, by A. van
den Kieboom, 1796. In gr. 8vo. io6 bl.

Naa het doorleezen deezer Verhandeling, zyn wy het
j V
met den Schryver,, in de Voorreden en elders ,
volkoomen eens , non nostrum esfe, tantas componere
I#tes.
Zoo 'er een Onderwerp in de Dierlyke Natuurkunde
is, dat duister, onbegrypelyk en ondourgrondelyk, kan
genoemd worden, het is de Voortteeling. Om hier zyne
reden aan de Waarneemin en van zelfs groots Waarneemers zoo maar te onderwerpen, is waarlyk veel gevergd.
Geheel iets anders is het huishoudelyke der Voortteeling, dan derzelver beginzelen. Proeven en Waarneemingen kunnen veel afdoen, in het eerfte geval ; wei
dunkt ons, by het laatfl:e. Is het aan den Schry-nig,
ver onbekend , dat ook groote en beroemde Waar- en
Proefneemers dikwils niet alle Proeven zelve neernen,
maar ook veele van hunne Discipelen overneemen? Men
herinnere zich de Hallerfche Proeven over de Irritabiliteit en Senfibiliteit. En worden niet dikwils Proeven
ook eigenlyk ter liefde en ter flaaving eener reeds gemaakte hypothefé in het werk gefteld? Wy willen en
kunnen HALLER en SPALLANZANI niet te kort doen;
hun roem en aanzien is gevestigd. Maar
Ins innere der Natur dringt kein erfchaffiier Geist;
Schon gluckliclz dem fie nur die iinsfere fchale weist.
HALLER.

Zy, die het onderzoek deezer ftoffe aangenaam en
nuttig oordeelen, en nog niet veel daarover geleezen hebben , ook „ voor hunzelven geen weetenfchap of grond
„ van zeekerheid voor hun oordeel aangaande de Dier„ Tyke Zaaden of beginzels, en vooral derzelver voorbe„ Jtaan, uit eigen inzien en bevinding hebben, kunnen
„ en mogen hun oordeel daaromtrent vryelyk laaten rus„ ten op het getuigenis van zulke Mannen , als HALLËB.
„ en SPALLANZANI, diesaangaande , als het welk aller
aanneeming waardig, en genoegzaam is, gelyk uit hunne
„ en
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„ en andere Proef- en Waarneemingen zelve blykt , en
„ uit het geen zy by wettige reedenkaaveling gezegd en
„ bevestigd hebben." (pag. 33.)
In het tweede gedeelte deezer Verhandeling wederlegt
de Schryver het gevoelen van BLUMENBACH, aangaande
de Vormdrift. Hy neeme ons eene invallende gedagte
niet kwalyk ; by deeze wederlegging herinnerden wy ons
den tlryd in de Lutheríche Kerk , over het Oude en
Nieuwe Licht. — Authoriteit en groote Mannen, groote
Mannen en een beflisfende toon, is het groot argument.
Konde men dat fchrandere kunttige ding , de Vormdrift,
of liet doosje waarin alle de kiemen, de eene in de andere
liggende, zyn, vertoonen, dat ware eene alles beflisfende
Proef- en Waarneeming.
iiluzykaal Kunst- [hoorden boek, behelzende , de f,erklaaringen,
als mede het Gebruik en de Kracht der Kunstwoorden, die
in de Muzyk voorkomen , door j. VERSCHUERL REYNVAAN , Prac^tifeerend Advocaat. Te Av2jlerdan; , by
W. Brave, 17^d. In gr. 8vo. 618 bl.

aaren geleden ontvingen wy uit de hand deezes Schryvers een Catechtsmus der 111uzyk (*) ; laater een
-`Jerk onder denzelfden tytel als 't geen ons thans
wordt ter hand gesteld (t), van 't welk het Eerfte Deel
en het Tweede Deels Eerie Stuk het licht zag. Het
Werk bleef daar by lfeeken , 't welk de Autheur den
Geeuiy/f e;i J3oekhandelaaren wyt , en waar dyer hy zyn
misnoegen , in de Voorreden deezer Uitgave, op eene
zeer gceinlyke wyze , te verftaan geeft, en, naa het vermelden van de zwaarigheden en moeite aan het vervaar
zulk een Werk vast, voortvaart:
-digenva
Om dit Werk onontbeerlyk te maaken , heeft hy,
„ niet veel moeite en kosten, verzameld, een groot aan„ tal, niet alleenlyk van alle bekende, maar ook zelfs,
„ om dit Werk zo veel doenlyk was volledig te doen
„ zyn, van niet veel meer gebezigd wordende Speeltui;, gen, met derzelver Schaak en Kooster; zynde de Teke„ nin-

(*) 1787. Zie onze N. Ilgetrr. Vadert. Letteroef. 1;I D.
b1. 501.

(1) 1 7 8 9. Zie, als boven * V. D. bl. 106.
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„ ningen daar van vervaardigd door de welbefluurde hand
van den Kunstfchilder JEAN JOSEPH BOS." Derzelver
aantal beloopt, in dit Deel, !Teertig.
Men zou uit veele trekken in deeze Voorreden, die
verre van malsch gefchreeven is, en althans niet onder
den invloed van den geest leenigende Muzyk, veelligt
opmaaken, dat de -dutheur, die , blykens den Tytel zyner Catechismus , toen Organist en Klokkenist te hlisftngen was, doch op dien van de vroegere niet voltooide Uit
Muzykaal Kunst- Woordenboek zich J. U. D.-gavenzy
tekent, en op dien der tegenwoordige Pracrtifecrend Advocaat, met zyne Kunstbroeders deerlyk overhoop lag.
Veele fchampere zetten, en ,bitze verwyten, vullen eenige
Bladzyden der Voorreden. Dan by verklaart, „ niemand
„ perfoonlyk te bedoelen, maar in 't algemeen te fpree„ ken" „ en dit , op liet verzoek van eenen zeer
„ kundigen Medekunstgenoot , wat breedvoeriger be.
„ handeld te hebben, en dat hy, om dat het juist over„ eenfiemmend met zyne gevoelens was , niet hadt kun„ nen afzyn, om dit zo vriendlyk verzoek in te Willi„ gen, of het 'er wat aan helpen mogt !" Wy geboven, dat by den rechten weg niet heeft ingeflaagen;
en by zelve moet dit gevoeld hebben, als. hy 'er op laat
volgen; „ maar wat baat het , als men tog moedwillig.
„ lyk zyne ooren voor de waarheid fluiten wil, en lie.
ver de hand leenen om de zulken te veroordeelen, die
„ hunne taak inagtig zyn." Waarop hy weder in eens
vlaag van misnoegen uitbarst.
In ons algemeen oordeel, over dit Werk, kunnen wy
berusten by 't geen wy, ter laatst aangetoogene p aatze,
wegens den aanvang der onvoltooid gelaatene uitgave gezegd hebben. Ter vergelyking van deeze met die ontbreekt ons de gelegenheid; alleen het toen overgenomene
met dat hier voorkomt vergelykende, vinden wy dit Ar
zelfde , fchoon eenigzins befchaafd , ' t geen-tykel'
doorgaans, zo wy veronderflellen, het geval zal wee.
zen.
Dewyl dit Deel tot het Woord MuzYK, enz. loopt, dagteri
wy iets zeer eigenaartigs voor onze aankondiging te zullen
ontleenen, als wy het Artykel MUSICA daar toe bezigden;
doch, behalven dat het veel te lang was, kwam 'er
ons zo veel in voor, 't geen wy, zonder aanmerkingen
daar op te maaken, niet voorby konden flappen, dat wy
'er van afzagen.
LLTT. 1796, NO. I3.
,gif
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Een ,Spceltnig, een Kiuns!woord, over- te neemen zou -beter aangegaan, doch onzen Leezeren misfchien min vol
hebben, dan dat wy ons bepaal -doenigsfchk
oei,, daar het Klokkengelui in ons Land, naa de Om -den,
wenteling, nu eene zo groote verandering ondergaan
heeft, en ter aankondiging van het uur . der Godsdienst
als I-Ieerfchende Kerke afge--vergadinbyom
fchaft is, te vermelden, wat onze Sehryver van de KLOK INWYING, of KLOKDOOPING, optekent.
„ KLOKINWYING of KLOKDOOPING; gelyk het oudtyd9
toeging in het doppen van menfchen, zo zag neen ook
het zelve omtrent de Klokken, welken men ook inwydde ,.
zalfde en doopte, aan dezelve naamen gaf, en gevaderen
of getuigen diaa by ftelcle. DUEANDUS zegt 'er van; de
Klokken worden gedoopt ; doch de manier- van ze te doop±en en- ie lvyen is oud; gemeenlyk wordt Paus JOHANNES
DE XIII of XIV voor de eerden aanleider en inileller
van dit Klokkendoopen gehouden., die in het Jaar 966, of,
gelyk anderen zeggen, 968, de groote Klok van Lateraan
met zynen naam benoemde; hoewel ZSEGEI)INUS het naam
aan de Klokken aan Paus BENEDIC US DEN V, in-gevn
965, toeíchryft; dan, MERS NNkrs-wil, dat deeze gewoonte
van nog ouder datum is; dewyl ALCUINUS 7 Discipel vara,
BEDA, en PTecepteur of Leermeester van KAREL DE GROOTE , in 't Jaar 770, daar van al reeds fpreelk_t, hoe het
een oud gebruik geweest is, dat men de Klokken. zegent„
zalft en naamen geeft; febtyvende : nog het snoet niet nieuw
h

-

fchy^nen de Klokken te zegenen. en te zalven, en aan dezelve,
een naam te geeven ; jpat GEN. XXVIII. vs, 18 en 19,
.eezen wy, hoe , acob , gedachtig aan 't gezicht vaas diets,
ladder, welke tot der, .Hemel reikte, een fleets nain, dien,
oprichtte, olie daar op goot t en noemde din naam die,; Stad,
welke te voeren Luts hectto , Bethel, dat is een Huis
Gods (t).

„ De
(*) Welk een fchoon bewys!
doch meest gangbaars
munt in. die dagen. Ten tyde van CARGL DEN GROOTEN had
men, volgens MENARDUS, een voorfehrifc, om de Kokken te
zegenen en te zalven, onder den tytel : Ad Ji num, Ècciefie be.
aedicendan. En 't is niet onwaarfchyniylc , dat zulk een mis..
bruik in de Kerkgebruiken van die tyden was inge(loopen; de.
wyl men onder de Capituleren van CAREL DEN GROOTEN eelt

Veibod van het Klokkendoopen vindt. Ut Clocas ness baptizent.
— Capital. Caroli Magni, aangehaald by DuRAr'DOS de Ritivus.
-
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„ De Plechtigheid van het Inwyen of Doopera der Klo
kerz mag door geen gemeen Priester gefchieden, f'choon
by anders wel kinderen moge . doopen ; maar dit Klokdoo.
pen moet wel degelyk door een Bisfchop of, Suragaára
gedaan worden, en dat wel in zyn Bisfchoplyk Gewaad,
vergezeld van Benen Diacontis ,.. in gebruiklyke Misgewvaa.
den gekleed. De nieuw gegoten of Intewyene Klok wordt
aan een houten Stellagie opgehangen„ in dier voege dat
men rondsom als ook van binnen daarby kan. komen; by
de Klok wordt een Stoel gezet voor den Bisfchop i en aan
de andere zyde een tafel, waar op geplaatst is een vat niet
Wywater, benevens de Wywaterskwast, Zout 5 Olie ,
Rookwerk, een Linnendoek, en alles wat tot deeze plechtigheid vereischt wordt. De Bisfchop , in zyn BisJGhoplyk
Gewaad gekleed, met den Bisfchopsmyter op °t _ hoofd, en
de_ Bisfchopsflaf in zyne hand, zet zich op deezen Stoel
neder , en zingt met zyne -4sfijlenten eeneg Pfalmlacn,
daarna zegent by het Zout en het Water met het ge.
woonlyke Exorcizo te Creatura Saus! &c. dat is: ik
bezweere u fchepzel van Zout, of, gelyk wy , volgens
den aart van onze taaie, zouden zeggen, ik bezweere u
Zoutfchepzel ! enz. Daarna werpt hy het Zout in het
Water , en wascht met zyne Asfiltenten de Klok van
binnen en buiten; vervolgens wascht hy de Klok met water, vermengd met zout, wyn en asch, wederom van
binnen en buiten; deeze afwasfcliing wordt met dit geheiligd water als eene Dooping gedaan , in den naame vans
God den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest, en na
gezegde Wasfching, of Dooping, wordt de Klm met een.
nieuwen linnendoek, die nooit gebruikt is, afgedroogd;
naa dat nu de Bisfchop eenige Pfalmen geleezen heeft,
doopt hy met de rechter duim in. de heilige Olie, maakt,
daar mede een Kruis op de Klok, doch droogt het ten eer.
ten wederom af; maakt daar op , op de voorgaande WY.
ze, zeven Kruisfen op de Klok,, en van binnen vier Kruisfen met het Chrisma, zynde een zeker rookwerk, dat by
de flervenden gebezigd wordt , welke zalving met olie ,
kruiswyze , met deeze bewoordingen en tusfchenivaakingen van kruisfee, gefchiedt.
„ Con=
Lib. 1. c..?. n. 2. Zie BINCHAM Origines Ecc1efitl1ica; or the
Antiquities of the Christian Church. Vol. ill. a4ó. Àant. vau toe
Redacteur.
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„Con/e t cretur & fanéti t ficetur, Domfine, fignum, ijlud
in noinine Pa t fris & Ti t lii, U Spiritus t Sancti,
.Pax tibi! dat is, ó Heere, dit teken worde ge t wyd
en gehei t ligd in den naame des Va t ders , des Zoons
en des Heiligen t Geests. Vrede zy u!
„ Voords wordt de Klok van onderen met Myrncc en
reukwerk berookt, en dan doet de Bisfchop een gebed ;
biddende dat God de Klok wil overflorten met zynen zegen, en kracht geeven om door haar geluid de tempeesten, onweders en ftormen, te dillen, de blixem en don.
derf apen krachtloos te maaken , de duivelen en kwaade
geesten te verjaagen, de verftorvenen of zielen der overledenen te beveiligen, en voords allen kwaad af te weeren, gelyk men uitdruklyk leest, in het befluit van het
Concilie van Keulen, gehouden in 't Jaar 1536, waarin
men deezen Canon of regel aangaande de LPyingen der
Klokken vindt.
„ De Klokken worden gezegend, op dat zy mogen bazuisen de jirydende Kerke, waar door het I/olk tot de tern polen wordt geroepen, om liet woord Gods te ho oren, en de
Geestlykheid ons 's morgens de barmhartigheid Gods, en
's nats zyne waarheid, te verkondigen, op dat de geloonligen door het geluid derzelven tot bidden mogen aangezet worden; alhoewel de Vaders ook op een ander einde
hebben gezien, te zeeeten, dat de Duivelen door 't geluid
der Klokken verfchrikt mogten worden, ja dat zy, eerder
dan door de gebeden zelf vervaard zyn, wyken mogen, op
dat, zynde verdreeven, de vruchten, de zielen en ligchawnen der geloovigen behouden mogen blyven, als ook op dat
alle vyandlyke heirlegers, en listige lagen des vyands, het
gekraak der blixernen , f ormlyinden , geweldige tempeesten
en weerlichten, gemaatigd moffen worden; dat de fchadelyke
donderjlagen, winden en watervloeden, mogen ophouden; kortom , op dat de geenen , die het hoeren, tot den fchoot der
!hoeder, de Heilige Kerke, en tot de baniere des Kruisfes, hunne toevlugt mogen neerpen, gelyk deeze dingen in de hoogiydelyke zegeningen der Klokken gevonden
worden.
„ Naa zulk eerre zegening over de Klok van den Hemel
te hebben afgebeden, benoemt men de Klok met den naam
van deezen of geenen Heilig , gelyk Paus JOHANNES (zo
als boven gezegd is) de Klok der Lateraanfche Kerk
naar zynen naam JOHANNES doopte; tot Peetei of Gevaders worden gemeenlyt, aanzienlyke of vermogende Lieden
ge-
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genomen, welke, ten tyde der Doopinge, het touw, waar
niede de Klok gebonden is, aanraaken en den W'-Lisfchop allen te gelyk antwoorden , en op het noemen van
den naam der Klok zuchten : wordende de Gedoopte Klok
met een nieuw wit kleed of hembd overtrokken, even gelyk men by de eertte Christenen den Gedoopten een wit
kleed plagt aan te trekken ; daar na wordt zeker Euangelie geleezen, en ook wel eene Predikatie gedaan va n
cie kracht der Klokken; waarop de Bisfchop nog eens
het kruis over de Klok maakt, en verders deeze Ceremonie of plechtigheid eindigende, beflooten wordende , met
eenen maaltyd van blydichap ; deezen zyn dan de voor
plechtigheden, die by het Infvyen of Doopen der-namfte
Klokken in gebruik zyn.
„ Sommige onder de RoomJche Schryvers willen dat dit
zo zeer geen Doop ,maar flechts een iClokkenzegen, is: onder
anderen zegt STANISLAUS nosIUs, en BELLARMINUS,
„ dat 'er geen Klokkjndoop , maar een zegen, en eene toe„ eigening tot het Godlyke gebruik is;" meer anderen
willen 't zelfde bewyzen ; daar en tegen houden veelen
wederom flaande , dat het wel deegelyk eene Dooping is
-- dat zy zelven beflisfen."
Wy willen dit met den Schryver wel aan het beuzelend
Bygeloof overlaaten. Ernttig daar over te handelen lust
ons niet; 'er mede te boerten past ons niet. Alleen kunnen wy niet voorby, met een kort woord, aan te hippen,
dat de vermeende krag t ván het Gelui der Klokken tegen
den Donder, of de fchadelyke uitwerkzels des Blixems,
proefondervindelyk, in meer dan een geval, gebleeken is,
eene tegenovergeftelde uitwerking te wege gebragt te hebben. Wegens veele der andere vermogens, aan de
gedoopte Klokken toegefchreeven , kan niet proefondervindelyk gefprooken worden. Dan, boerten past ons
niet ,hebben wy gefchreeven, en, eene neiging hier toe voelende, leggen wy de pen neder, en het Muzykaal KunstWoordenboek ter zyde.
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,adres van het Cocon. zitei va n f iemeerie JÏ'elvaart te
Haarlem , aan de Natinnele 1/crkadering reprefè,iteerende liet Tolk van Nederland; over de Oorzaaken van
het herval en de Middelen tot Hei Jiel der haderlandfche
.Fabrieken en T; aficken. Te Haarlem, by F. Bohn ,
1796. In gr. 8vo. 8o bi.
-

Adres van het Comnaitté van fll emcene TJclvaar t te
Haarlem, aan liet Provintiaal Í3cfunrr van Holland;
over het Gcbrui der Duingronden, ten die,/ic der 1/ader/and/die Fabrieken. Te Haarlem, by F. Bohn, 1-,96.
In gr. 32 bl.

Tjy voegen deeze twee Stukjes te zamen, als komende
uit dezelfde hand, en tot het zelfde einde ftrekkende. Naa de jongde hcuchlyke Staatsomwenteling,
was het Committd, uit wiens boezen de beide Vaderland
voortkomen , onvermoeid bezig om de-lievndArsfè
op zich genomen edelmoedige taak te volbrengen. „ Ze
jaares , fchryven zy , hadden onze betrekkingen-„dent
en ons belang ons wel opmerkzaam geslaakt op de
„ voorwerpen, in deezen behandeld; maar, ten einde ons
, aan geene voorbaaarigheid in onzen voordragt aan uwe
Vergadering fchuidig te maaken, en niet verdacht gehoug , den te kunnen worden, dat wy in deezen alléén door
„ eigenbelang gedreeven worden , legrun wy, terstond
,, naa het aanvaarden van onzen tegenwoordigen post ,
„ het herflel der Nederlandfche Fabrieken en Trafieken
„ gefield tot een eerst voorwerp onzer Werkzaamheden
niet alleen ; maar ook door een , in de openbaare
„ Nieuwspapieren bekend gemaakt, ProScraniwa (*), heh„ ben wy alle onze daarby belang hebbende Medebur, gets uitgenoodigd , om ons zodanige middelen aan te
„ wyzen , waar door onze Binnenlandfèhe Fabrieken en
.,, Trafieken verbeterd, betiteld, en daadlyk in werking
„ konden gebragt worden. Wy hebben het genoegen ge,, had, om verfcheiden, zeer wel uitgewerkte en ter zaal.
dienende , Verhandelingen (waar voor wy onzen dank
openlyl° aan onze Medebul;pers betuigen) te ontvangen ti

O Dit wordt iI2 eeoc .GV ;n
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, en naa gehouden Conferentien met Gecommitteercen
uit de Fabriekeurs en Trafiekanten van diverfe Ste„ den , inzonderheid Leyden , hebben wy gemeend het
„ best aan hun en ons oogmerk te zullen voldoen, om
„ de door hun voorgeflagene Middelen tot ééne Verhandeling, en dezelve alzo ter kennisfe van deeze Verga„ dering te brengen." Gelyk zy doen in de Memorié
van fldf rttSie; welke het voornaamfte van dit wel opge11eld en nadruklyk gefchreeven Stukje uitmaakt.
Naa in het Adres het Onderwerp bondig beredeneerd,
en in klaaren dag gehaald te hebben, laaten zy, dit ttrekke ten ftaal, zich in deezer voege hooren: „ Verbreekt,
„ Burgers Vertegenwoordigers ! die fchandelyke , ontee„ rende banden , waar aan het menschlyk verfrand tot
nog is gekluisterd geweest. Vernietigt alle die Keuren
„ en Wetten van Gilden en Fabriek - Hallen, waar door
het vernuft uitgedoofd , de induflrie gefleemd, en de
„ Handel belemmerd kan worden. Geeft den Fabriekeur
„ alle die Vryheid , welke zyne Broeders in Frrrnkryk,
„ Engeland en Duitschland, genieten. Bevordert de Csr„ culatie van den Binnenlandfchen Handel , vooral in de
eertté leevensnoodwendigheden. Vernietigt dat verderf„ lyk Provintiaai Egoismus, welk nog onder ons heeracht,
„ die haatlyke onderfcheiding van het Platte Land en de
„ Steden, en laat allen en een ieder zyne Koopwaaren
„ haalen, van waar by ze het best, en ten mintien pryze,
„ binnen de eene en onverdeelde Republiek, kan beko„ men, en die te koop bieden, waar het hem goed„ dunkt. Zó zult gy, Burgers Vertegenwoordigers! reeds
„ veel gedaan hebben, om voor de talrykfle en nuttigfle
„ Clasfe onzer Medeburgeren het leeven aangenaam ,
„ en het voorzien in hunne behoeften gemaklyk, te
„ maalsen.
„ Vooral bidden wy u, Burgers Vertegenwoordigers!
„ neemt die ondraaglyke ongelykheid in de Belastingen
„ weg, welke in zo veele deden van ons Vaderland, en
vooral in holland, plaats heeft; wy bedoelen de Im„ pofitien op de Confumptive middelen, waar in de Ry„ ken, in evenredigheid van hun vermogen , fchicr niets
„ draagen ; waar door de Werkman deerlyk gedrukt
„ wordt, en byna de helft van zyn (ober inkomen aan
„ 's Lands en Stedelyke Belastingen moet betaalen; waar
„ door de Arbeidsloonen, hoe zeer altyd nog een gering
„ beftaan verfchaíiende , echter aanhoudend geflcigerd
Pp 4
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„ zyn ; d'.e de voornaamfte oorzaak zyn van den Heeds ver„ hoogden prys onzer Manufaétuuren , en van derzelver
„ daar door bewerkt verval."
Stellingen als deeze zyn zeker aan Zwaari^heid en
Wederfpraak onderhevig ; doch poogen de opftellers
deeze weg te neemen , geene te wederleggen. Waar toe
voornaamlyk de Memorie van Adtlruccie dient: die veel
weetenswaardigs, deeze belangryke Stukken betreffende,
bevat, te veel om aan te wyzen. Alleen willen wy af:,chryven , wat zy, daar in van de Gildens en derzelver
beknellingen gefprooken hebbende , 'er ten gevolge uit
afleiden. — „ Wat is nu noodzaaklyker, welk uitvoer„ lyk middel is in deezen nu gepaster, dan alle Fabriek„ gilelens (*) , met hunne bepaalingen , Wetten en Ordon„ nantien, op te heffen en te vernietigen , in zo verre ,
„ dat 'er van dezelve niets overblyve dan alleen eene
„ minlyke Regtbank , voor welke de twisten tusfichen
„ meester en knecht in der minne vereffend en bygelegd
„ worden. Dei Meester, of Fabriekeur,, moet vry zyn in
„ zyne keuze van flofagie, zo wei als in zyne methode
van werken; en 't moet aan hem aJléén (taan, op welke
„ wyze hy zyn Fabriek tot vergrooting van zyn renonuuá
of belang goedvindt te dirigeeren. 't Arbeidslos)n
„'t welk, door verandering van tyden en Fabrieken, vol„ gends de oude bepaaling, thans in veele gevallen on„ toepasfelyk is geworden , moet niet door gezach be„ paald, maar door eene redelyke en minzaame overeenkomst tusfchen meester en knecht gereguleerd worden;
„ en hy, die zich daar mede niet kar, of wil vergenie„ gen, zoeke een ander meester , en dceze een ander
„ knecht, zonder dat daar over verschil, veel min Ole
„ roer, behoeve plaats te hebben ()."
Geene bloote redeneeringen, maar daadzaaken, voeren
de Opttellers doorgaans aan, met Bene overwinnende kragt ;
en zagen wy dit pleit nooit zo kort en goed voldongen
voor de Trafieken en Fabrieken. Men kan ligt denken

d it

(*1 Pabriekgilddns, van deeze fpreeken zy alleen , over de
,A,;,bagtsgildens Iaaten zy zich niet uit, bl. 42.
(t) „ De Gaaren . Lint - Fabriek , thans de bloeiendfte Fabriek in Haarlem, is hier van een overtuigend bewvs. Dn•
zelve is aan geen Gild of Gildewetten gebonden . en tot c'
deezen tyd is rog nimmer eerrib verschil over Arbeidsleonest
, by dezelve geweest"
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dat de wangunftige Brit en de Britsgezinde ontaarte Ne
hun welverdiend deel krygen ; dat Bedrog-derlans
naar verdienfte ontmaskerd wordt, als ook Partydigheic^
tegen de Inlandfche Fabrieken , by de voorgaande Regeermg nooit met eenige premie, veel min met eene of andere weezenlyke onderfteuning, begunttigd. „ Alle verzoe.
„ ken daar toe," zeggen zy, „ wist men, of door aller„ lei hindernisfen op de lange baan te fchuiven, en het
„ den zuchtenden frneekeling lastig te maaken, of, zo by
„ flout genoeg was om aan te houden, fchamper van de
„ hand te wyzen met eene zo vreemde als ongegronde
„ magtlpreuk. Dit is het Land van Koophandel, niet van
Kunfien en Handwerken; deezen moet men aan de EngeL„ fchen overlaaten!"
Met dit alles fchermen de OptIellers, ten aanziene van
den Handel, niet in het wilde. „ Wy bedoelen," is hunne
taal ; van liet doen ter uitvoer brengen en het maaken

der noodige veranderingen in de prohibitive Wetten, eer tyds ter bevordering onzer Fabrieken gemaakt, fpreeken.
de; „ wy bedoelen geenzins zodanige conftringeerende
„ en prohibitive Wetten , waar door terftond alle invoer
„ van buitenlandfche Fabrieken, hoe genaamd, volftrekt
„ verbooden zoude worden, (want behalven dat dit den
„ Koophandel, in andere betrekkingen, zoude drukken,
„ ware dit , om verfcheide andere redenen, volkomen
dwaasheid en nuttelooze verwarring;) maar waar door,
„ vooreerst, de vreemde Manufa&uuren zodanig be„ zwaard worden, dat onze Vaderlandfche Fabriekeurs
„ terftond de noodige aanitalte konden maaken, om voor
„ het binnenlandsch debiet den noodigen voorraad te be„ zorgen, en die vreemde Fabrieken niet alleen in prys
„ en qualiteit te evenaaren , maar zelfs voor 't byzonder
gebruik van onze Natie te overtreffen." Dit bedoelen
zy met eene Bylaage, behelzende een Ruuire Schets voor
den In- en Uitvoer van Binnen- en Buitenland/die Goede-ea, ten faveure der Vaderlandfche Fabrieken , waarin
de Koophandel, op de behoedzaamfte wyze , voor alle
nadeelen beveiligd is, en 't welk de Inlandfche Fabrieken
tonde doen herleeven.
Het tweede Stukje, in 't hoofd deezer Afdeelinge vermeld , is eenigzins van eersen meer ípeculativen aart;
fchoon deels , door Proeven hier vermeld , tot een hoo.,
ger trap dan enkele befpiegeling gebragt, en door de on^iervinding verheven boven de fpeculatte van Projectmaa.
Pp 5
kers.
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kers. Uitwyzetis het Opfchrift, bepaalt het zich tot het
Gebruik der Duingronden, ten dien/lc der dfaderlafzd/che
-Fabrieken. In het Adres aati het Provintiaal Biluur van
holland, wordt dit Onderwerp met al de kragt 'van warme Vaderlandsliefde voorgedraagen , en de reeds genosnene en nog voortgezette Proeven dienen ten ileum van
de taal der Spreekercn.
„ Wat," in deezer voege haten zy zich, onder anderen,
hooren, gemelde Proeven bygebra t hebbende,,, wat heeft
men van zodanig goed begin niet te tvagten , indien
„ deeze onderneeming die onderileuning en aamnoediging
mogt genieten, welke dezelve, 't zy met eerbied ge„ zegd , verdient? Welk een heil mogen wy uns daar
„ uit voor geheel Nederland niet voorspellen, daar wy
ons verzekerd houden , dat Gyl. deeze onderneemin„ ge, door fpoedige en efficafieufè middelen , uit haaren naauw beperkten kring zult verlosten , en in al„ gemeene werking brengen? Onze Hollandfche
„ Duinen beflaan eene uitgeflrektheid van 50,000 mor
gen gronds; daar op kunnen 300, 0 c 0 Schaapen geweid-„
worden, en deeze kunnen i,000,o ©o ponden Wolle
„ voortbrengen.
„ Onze ziel verblydt zich reeds in het vooruitzicht
„ van den meerderen bloei der Wolfabrieken en de
grootere welvaart onzer Handwerkslieden , zo dra
hier van door uwe kragtdaadige tusfchenkomst eeja
begin zal gemaakt zyn. Dan zal men nieuwe
„ Trafieken zien gevestigd worden, en de Lakenfabrie„ ken haar tegenwoordig onnatuurlyk verblyf zien ont„ vlugten , en zich aldaar vestigen , alwaar zy eigent.
„ lyk t'huis hooren , alwaar alle andere Volken die
geplaatst hebben, te weeten, op het Platte Land, daar
„ zy den voorraad voor haaren arbeid by de hand heb
Handwerksman zal zich dan niet, zonder op--„ben.D
„ houden , in beflooten vertrekken , aan éénfoortigen
„ arbeid behoeven te krommen , en door dit zittend
„ leeven kragteloos en verzwakt worden. Neen : by
„ zal deezen eenzelvigen verveelenden arbeid met het
Landwerk afwisfelen , gezond, vrolyk en gelukkig,
zyn; by zal genen onderflard uit de liefdegiften zy„ ner meer vermogende Medeburgeren meer noodig heb„ ben; noch uit s Lands of Stedelyke Belastingen, die
,, by zelf helpt opbrengen , behoeven onderhouden te
„ worden. De hoogst Gecon(Iitueerde Magt deezer Pro, 3 vin-
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, vintie zal daar door, zo wel als het Municipaal
„ Bewind van Steden en Dorpen, voor een zeer groot
gedeelte, van één haarer knellendfte zorgen ontlast zyn. Uwe Vergadering , Burgers ! zal, indien
„ het bettier der Armen op den tegenwoordigen voet
„ mogt blyven, voortaan geene fom van bykans een half
„ Minioen behoeven af te zonderen, ter ondersteuning
van de publieke Weeshuizen en Armenkasfen. De
,, Steden Leyden en Haarlem, (wy fpreeken van 't geen
,, wy zeker weeten , en zwygen daarom van andere Ste„ den,) zullen in 't vervolg geen f 9o,o0o jaarlyks be„ hoeven af te zonderen van naare inkom (ten , ten
,, dienfte der armen : want de groote armoede is alleen
„ veroorzaakt door het verval der Fabrieken, gelyk wy
meenen overtuigend aangetoond te hebben in onze Me„ morie van Deduétie, aan de Nationale Vergadering,
reprefenteerende het Nederlandfche Volk, overgegee„ ven , en waar toe wy de veyheid gebruiken , ons te
„ refereeren."
Men noeme dit geene overdreevenheid, voortfpruitende
uit ingenomenheid met dit Plan. Om dit denkbeeld te
weeren, en de groote zaak nader aan te dringen, van ver
te ontheffen, dient de daarby ge--mendzwarigh
voegde Monorit van ddflruêtie.
Dan genoeg hebben wy van deeze twee kleine Stukjes
gezegd, om de aandagt der Vaderlanderen, die ze onbekend mogten weezen, derwaards heen te wenden, verzekerd, dat niemand zich der Leezinge zal beklaagen. —
Mogt het niet by Leezing blyven
!

,Vértoog by de Aanbieding van het Ontwerp van Conf itutie, voor de Franfche Republiek. Gedaan door Boissv
D'ANGLAS, uit naam der Commisfie van Elven, in de
Zitting van vyf Jfesfidor, des derden 'aars. Uit het
Fransch vertaald. Te Haarlem, by F. Bohn, 1796.
In gr. 8vo. io] bi.

yden, als die der groote Staatsomwentelingen, welke
T
wy beleeven, doen, by veelvuldige gelegenheden ,
Redenaars te voorfchyn treeden , die al de kragt der
overreedende en zieltreffende Welfpreekenheid te wei•,
dellen, om hunne Landgenooten tot het omhelzen (ier
beste Plans en het volgen der heilzaamfle Maatregelen te
be'
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beweegen. — Overvloed van zulke Staatshukken biedt
ons het groot Gemeenebest Frankryk aan. Gewigtige ge
riepen de Redenaars op. Geen wonder, dat,-legnho
by cie Aanbieding van het Ontwerp der Con/litutie, een
allergewigtigst tydvak in de daad , een Vertoog werd
voorgehouden, dat een Meesterftuk der Welzeggenskunst
mag heeten ; het Vertoog van BOISSY D'ANGLAS, welks
Vertaaling hier voor ons ligt, en het geluk gehad heeft,
om in eene hand te vallen, diet zelve een welgeplooid
Nederduitsch kleed aantoog.
Hoort den Aanhef. „ 't Is met eene groote Natie als
,, met een groot Man. Het doelwit van deezen in al zy„ nen arbeid, het beginzel van alle zyne werkingen, het
„ einde van al het gevaarlyke en moeilyke, dat by on„ derneemt, is, vroeger of laater, eene rust te genieten,
„ vol roem en waardigheid. Dus ook beoogt eene Na„ tie, die gaande raakt, die zich waagt aan de ftormen
eener•Omwenteling, te midden zelfs van haare fterkite
„ opbruisfching, niets anders , dan, in stilte, de vrugt
„ te finaaken van haare poogingen, en van de opoferin„ gen, die zy zich getroost heeft. Nu kunt gy deeze
hoop des Franfchen Volks vervullen, door, met eene
Route hand, paal en perk te zetten aan deszelfs te lang
„ gerekte beroering. Nu kunt gy voldoen aan het ver„ langen van de volftandigtle vrienden der Vryheid, en
„ de zwaare ftryden doen ophouden, welke haare verovering ons gekost heeft. Uwe Commisfie van Elven
„ komt u haargin arbeid aanbieden over de Conftitutie.
„ Vertegenwoordigers van een Vry Volk, laat alle de
„ vermogens van uwen geest zich vereenigen. Geeft
„ alle de werkkragt (energie) uwer zielen eengin veyen
loop. Doet alle andere drift zwygen, en luistert al„ leen na die , welke het gemunt heeft op het Alge„ meen Welzyn. De tyd is gekomen, waarin gy den
„ ttreelenditen pligt uwer hoogti zendinge gaat volbrengen.
„ Het lot van 25 Millioenen Menfchen is in uwe handen.
„ 't Staat aan u, het licht eindelyk te doen volgen op de duisternis, de geregeldheid op de verwarring, het geluk op
„ het lyden, de rust op de beroering, de rechtvaardig„ heid op het willekeurige, de Vryheid op de losban.
digheid, het algemeen crediet op liet miscrediet, door
byzonder belang veroorzaakt, en al het waare der
„ maatfchappyelyke orde op de heillooze hersfenfchimmen
, der regeeringloosheid. Sedert zes jaaren ten prooi aan
„ de
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„ de woede van Omwentelingen, die ons rampzalig Va,, derland verfcheurd hebben, het oog gevestigd op een
„ voorwerp, dat ons fcheen te ontvlugten, de arm ge„ wapend ter verovering eener Vryheid, welke alles
„ fcheen zamen te fpannen om ons te doen derven, ge„ fluit door alle vooroordeelen, beftreeden door alle on„ deugden, gefolterd door alle driften, hebben wy meer
gearbeid om te verwoesten, dan om op te bouwen,
„ ons meer hiaten te rug zetten door 's Volks aandrang,
„ dan dien beftierd , ons meer afgefloofd voor het be„ ftaan, dan voor het geluk, van Frankryk. — Kortom,
het heuchelyk tydperk is gekomen, waarin wy mogen
aflaaten Kampvegters te zyn der Vryheid, en haare
„ weezenlyke Grondleggers kunnen worden."
Het geheele beloop deezes Vertoogs, 't welk wy niet
zullen ontleeden, is vol meesterlyke trekken. En, fchoon
men in alle byzonderheden den Redenaar niet byvalle,
zal hy, over 't algemeen, onze toeftemming wegdraagen.
Wy kunnen niets meer doen, dan hier en daar een stuk
van algemeen 'belang overneemen. De oorzaak der Omwentelinge draagt hy in deezer voege voor. „ De Fran„ fche Omwenteling, welke eenige raaskallende weetnie„ ten het werk hebien durven noemen van een handvol
oproerige Schryvers; die Omwenteling, welke zy waan„ den te zullen vernielen door kwinkflagen, omkooping,
,, intrigues, famenzweeringen, en verborgene kunstilree„ ken; die Omwenteling, die alle haare vyanden geveld,
en haare eigene ongeregeldheden, haare eigene woede,
„ verduurd heeft , is het voortbrengzel niet van eenige
„ enkele perfoonen. Zy is het uitwerk zei der verlicli„ ting en befchaaving. Zy is de vrugt der eeuwen en
„ der wysbegeerte. Zy is de Dogter van die goddelyke
„ kunst, welke alles, wat het vindingryk vernuft uit.
„ vorscht, met zoo groote fnelheid vermenigvuldigt, en
„ voor de toekomende geflagten bewaart. Het beginzel
„ van dezelve lag in 't hart van ieder een. De dwaa„ ling, het despotismus, het bygeloof, de onkunde, heb„ ben lang verhinderd, dat zy te voorfchyn kwam. Maar
„ de toorts der weetenfchappen, der kunflen en der re„ den, die duisternisfen verdryvende , openbaarde zy
zig , en krygende eene onoverwinbaare kragt, ontstak
„ zy in aller zielen de driedubbele liefde van Rechtvaar„ digheid, Vryheid en Gelykheid."
Sterk zyn de kleuren, met welke de Redenaar het lot
zyns
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2yns Vaderlands maalt in de doorgeworflelde tydvakken:
waar van by mogt zegge n , cie menigte van 's Lands en
Volks lotgevallen in opmerking neemncnde : „ Zes eeuwen hebben wy afgeleefd in zes jaaren." -- Met reden mogt by zyne Landgenootcn herinneren: „ Dat Bene
„ zo kostbaare ondervinding voor ons niet verlooren zy.
„ 't Is tyd, dat wy winst zoeken te deen met de his,, daaden der Allcenheerfching, de dwaalingen der Ge„ conftitueerde, de onvastheid en afwykingen der Wet,, geevende Vergadering , de onmenschlykheden van de
„ Dwinglandy der Tienmannen, de jammeren der regee„ ringloosheid, de ongelukken der Conventie , de gru„ welen van den burgerlyken oorlog. Door uwe gedagten
„ te laaten gaan over het tafereel van de oorzaaken der
„ Omwenteling , waar in alles zig zo fchielyk ontwik„ kelt, de voortgangen der belangneeming in den Raat
des algemeens , de ongeftuimige agtereenvolging der
„ gevoelens en gebeurtenisfen, door u het punt te erin„ neren , waar van gy afgegaan zyt, den weg, langs wel„ ken gy voort efleept zyt, en den ftand, waar in gy u
thans bevindt; daar door zult gy de eindpaal ontdek„ ken, die gy bereiken wilt."
Welk een fchoon Tafereel, myne Landgenooten , 't
well: wy onze Leezers niet onthouden mogen, hangt de
Redenaar op. „ Door de Republikeinfche Conftitutie
„ vast te ftclicn, moet gy den Ryken een waarborg geeven voor zyn eigendom, den Armen voor zyn heftaan,
„ den naartligen en vernuftigen voor de vrugt van zyn
arbeid, allen voor hunne veyheid en zekerheid. In 't
„ midden der Volkeren, die haar omringen, moet gy de
„ Franfche Natie den rang doen neemen, die haar toe„ geweezen wordt door de natuur, en door den invloed,
welken haare magt, leaare verlichting, en haar handel,
„ haar moeten geeven. De rust moet gy doen heerfchen
zonder verdrukking, de veyheid zonder beroerte, de
rechtvaardigheid zonder wreedheid. , de menschlykheid
„ zonder zwakheid. Gy moet een beftuur fcheppen, dat
vastheid en krakt heeft, zonder gevaarlyk te zyn, deszelfs beweegingen fnclheid byzetten, en te gelyk fles„ zelfs werkzaamheden paalen ftel len , de magt, welke
„ de wetten zal maakera, verdeelen, zonder die te verzwakken,, den loop der wetgeeving vertraagen, en haar
„ buiten het bereik plaatfen van alle verderflyke over
„ Naasting , zonder haare leden te verlammen, de mag,, ten
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ten derwyze zamenflellen , dat derzelver vereeniging
},et goede werke, en de ílryd derzelve tegen elkand,__
ren Pict kwaade byna onmogelyk maake. De Kechrer„ 1`•k e Orde moet gy verzekeren van eene volt}rekte un„ aflhanglykheid, die nooit bekommering verwekt in d
o<<f^huld, en de misdaad nooit zekerheid overlaat. De
Uitvoerende Magt moet gy bekleeden met een gezag
cn Gene waardigheid, die haar van binnen doen eerbie„ digen en van buiten aanzien geeven , zonder dat zy
bcdugtheid voor de Vryheid kan veroorzaaken. Ziet
„ daar het wys en roetnryk doel, naar 't welk gy alle
umve overleggingen moet rigten."
aloe ganscli veel hadden wy onder 't leezen aange4ipt , om onzen Leezeren mede te deden. Wy moeten.
overflaan , bekorten, , en hun tot het Werkje zelve ver
Niet weinig toepasfelylcs, met behocarlyke uit-zend.
zullen zy 'er in aantreffen op den tegenwoor--zonderig,
digen ftaat van ons Vaderland , in het tegenwoordig
'Evdperk. Dan kunnen wy niet naalaaten nog plaats in
te ruimen aan het Clot deezes Vertoogs van eene recht
ineesterlyke hand.
„ En gy," dus laat BOISSY D'ANGLAS zitch op bet em,
dc hoorco ; „ Vertegenwoordigers des Volks , die de
„ Vryheid op onverganglyke grondlagen wilt vestigen,.
„ gy hebt nog één plicht te betragten. Vereenigt alle
„ de middelen, welkin uw yver, uwe Vaderlandsliefde
en uwe kundigheid, u veríchaf en.. Verbetert en vol,
;, maakt de al emeene denl.wyze. Verfpreidt overal het
licht en de baarblyklyl.heid der wairheid , op dat het
„ Volk, door u onderrigt, u+ tot amptgenooten en opvolgers alleen Mannen geeve , die algemeen in agti ng
„ zyn om hunne braafheid, en uitfteeken door hunne
kennis, op dat het in den boezem van, dit gebouw be„ kwaame Landbouwers roepe, kooplieden, bekend door
„ hunne. goede trouw, kundigheden en dienften, geoefende
„ Krygslieden, in f{aat om onze Legers te Land en ter Zee
wetten te geeven, die hen verzekeren, van roem te zul
Onderhandelaars, die, onze bui--„len,bharv
„ tenlandfcbe Staatkunde beloerende , het getal onzer
„ bondgenooten kunnen vermeerderen, dat onzer v_yarden.
verminderen, aller genegenheid en acting tot ons trek„ ken, en ons de hevredigeis der wereld naaken.
„ Zoo zal uwe Conilitutie, al waas zy duizendmaal ona , volmaakter dan zy kap zyn , fchielyk Benen vasten
„ flard
,

,
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tand bekomen , en utve drie Magten , vereenigd tot
heil des Volks , zult gy , weldraa, alle ftormen zien
„ verdryven , alle wraakzugt verdooven, eenen roemry„ ken Oorlog door een nog roemryker Vrede doen ei,, digen, de wanorde van onze Financien herflellen, den
overvloed wederbrengen, het agiotage vernietigen, al„ len, welken de begeerte tot rust van de Vryheid ver„ wyderd hadt, daaraan weder verbinden, de jammeren
der Omwenteling door haare zegeningen doen vergee„ ten, den voorspoed der Republiek op .het geluk van
allen vestigen, en den roem van de moedige Grondleg„ gers der Vryheid voor altoos heiligen.
„ Maar, indien het anders is, indien het Volk kwaade
„ keuzen doet, indien de vleiers de overhand behouden,
„ indien het de intrigue, die het geftadig rondom zig heeft,
„ met onderfcheiding bejegent, en de verdienfte verwaar„ loost, die 'er voor vliedt, indien het Adminiftrateurs be„ noemt zonder eigendom, Rechters zonder ondervinding,
„ Wetgeevers zonder begaafdheden en zonder deugd, in„ dien het den wreeden en woesten geest der Volks„ leiding nog over zig heerfchen laat , indien het nog
„ MAItATS voor zyne Vrienden neemt, FOUQUIERS voor
„ zyne Magiftraaten , CHAUMETTES voor zyne Munici.
„ paalen, HANRIOTS voor zyne Generaals, VINCENTS en
„ RONSINS voor zyne Ministers, ROBESPIERRES en CHA„ LIERS voor zyne afgoden, indien het zelfs, tot zoo eer„ boze keuze niet uitfpattende , flegts middelmaatige
„ doet , indien het niet , by uitsluiting, waare en vrye
„ Republikeinen kiest, dan, wy verklaaren het u plegtig
„ en wy verklaaren het aan geheel Frankryk , dat ons
„ hoort, dan is alles verlooren. De Koningsgezindheid
, herneemt haare ftoutheid, het Schrikbewind zyne dol„ ken , de Geestdryvery haare brandiligtende toortfen ,
„ de Intrigue haare hoop, de Coalitie haare ontwerpen
„ van verwoesting. De Vryheid is weg, de Republiek
„ het onderst boven. De deugd heeft niets voor zig,
„ dan wanhoop en de dood. En u zelven blyft geene
„ andere keus over, dan tusfchen het Schavot van SID„ NEY, het Vergif van SOCLtATUS of het Zwaard van
„ CATO.
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Reis door Spanje, gedaan in de 7aaren 1736 ei; i7í;7,
in 't byzonder niet opzicht tot den Landbouw, Manujactuuren, Koophandel, Bevolking, Belastingen en Inkumflen van dat Land, door JOSEPH TOWNSEND, A. L.
M. en Predikant te Pewfey,, in het Graaffchap hilts.
Derde Deels Tweede Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes
Pz. In gr. 8vo. 268 bl.

an deezen onderhoudenden en leerzaamen Reiziger, die,
met den geest der Waarneeminge toegerust, zich byV
zonder bevlytigde, om ons Spanje, in de op den Tytel

vermelde byzonderheden voornaamlyk, te doen kennen ,
fchoon het aan tusfchengevoegde veraangenaamende berig ten niet ontbreeke, neemen wy thans affcheid (*). Wy
hoopen het onze toegebragt te hebben om deeze jongste
en beste berigtgeevmgen van Spanje den Nederduitfcfien
Leezer te doen kennen, en hem aan te zetten om 'er een
leerzaam en nuttig onderhoud in te zoeken.
Eerst treffen wy den Heer TOWNSEND aan in de Ommeflreeken van Alicante. Van het Plantenryk gewaa•
gende, fchryft hy onder andere: „ De fnelle groei der
„ Planten, onder een heete luchtftreek, kan niet anders
„ dan den inbooreling van noordlyker gewesten ten uiter„ Fien verbaazen. Na dat ik op zekeren dag myne ver„ wondering daar over aan den Gouverneur had te ken.
„ nen gegeeven, bragt hy my 's avonds in den tuin van
Don LORENSO MABILE, liggende even buiten de Stad,
„ waarin wy onder de fchaduw van boomen rondwandel„ den, welke ,vier jaaren geleden, nog geen ander beflaan
gehad hadden dan alleen Hekken , zaailingen of zul,, gers. Ik zag hier drie honderd vygenboomen, en drie
„ duizend vyf honderd wynftokken, alle met vruchten,
„ en hy drinkt reeds met zyn huisgezin wyn, die het
voortbrengzel is van zyn eigen wynberg. Bovendien
„ heeft by in deezen tuin ook nog eene ontelbaare me„ nigte granaatappel -, apricoos-, appelen -, peeren-, pruimen-, moerbezien -, oranje -, citroen -,karoben. en azarol„ booroen byeengebragt , welker weelderige groei aan
„ derA-

(*) Zie ons laatst voorgaande Berigt, hier boven, bi. 302.
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„ denzelven het voorkomen geeft als of men haar, ten
„ minften, reeds twintig waren geleden geplant hadde."
Voorts vinden wy Va4ncia in 't breede befchreeven;
en een byzonder verflag van de bloeiende Univerfiteit
daar ter Stede: waar de Rector toen even was te rug gekeerd met een nieuw plan van Studie, zeer onlangs door
den Koning goedgekeurd. Onder verfcheide Inrigtmgen,
bier vermeld, zyn 'er, die, met eenige wyziging, by ons,
in de Hervorming der Hoogefchoolen, wel mogteu worden naagevolgd.
Eene Stichting in deeze Stad verdient den hoogften lof;
te weeten, „ de opgeregte rnonie pia, of bank van Barm„ hartigheid, tot onderfteuning van Boeren , die niet iii
„ Raat zyn om zaad te koopen. Zy betaalen voor de lee„ ning van het geld geene renten, nadien het fonds
voortkomt uit efpolios y vacantes der Kerke; dat is te
„ zeggen, uit de nalaatenfchap der overleden Bisfebop„ pen, en van openftaande Kerklyke bedieningen.
Zodanig Bene Inflelling ter bevordering des landbouws , en om de naartligheid aan te moedigen , is
voorzeker ftaatkundig en verf'andig , uit aanmerking
„ van de armoede der Boeren, en het algemeen geldge„ brek by dezelven. — In Gallicien worden de Visíchers,
„ uit hetzelfde fonds, verzorgd met fchuiten en de noo, dige netten.
„ In geene Stad van Spanje is men oplettender ten
„ aanziene der kunften, dan te halencia. De openbaare
„ Academie voor Schilder -, Beeldhouw- en Bouw-kunde,
„ welke in 't jaar 1773 geopend is, wordt vlytig bezogt,
„ en veele leerlingen fchynen daar in te zullen uit
-„
munten,
„ Bekwaame tekenaars zyn van de uiterfie aangelegen, heid voor de hier gevestigde Fabrieken van zydera
flo#fen , porcelein, en gefchilderde tegeliteentjes (*).
„ De
(*) „ Deeze gekleurde tegelfleentjes, in Spanje Azulelo's ge.
naamd, worden, in dat Ryk, nergens gemaakt dan te Valencia.
„ Men gebruikt ze ook veelal tot bekleedzel van de muurera,
„ zy worden belchilderd met allerlei voorwerpen , gelyk een
„ getnas!:erd bal , flierengevegren, enz. Dezelve veemen alle
„ kleuren aan , behatven de roode , welke onder het branden

„ altoos verandert."
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„ De Zydefabriek is boven alle andere de gewichtig,, 4e, gemerkt zy overeenkomilig is met den aart van
„ het land en der luchtgefteldheid. In het jaar 1718
„ telde men hier niet boven de agthonderd weefgetou„ wen; doch zo dra hadt men de drukkende belastingen
„ niet weggenomen, of de Koophandel vermeerderde, en
,, de Fabrieken geraakten in zodauigen bloei, dat men,
„ vóór het jaai 1740, reeds twee duizend weevers tel„ de (*)• Don ANTONIO RONZ begroot het getal der
weefgetouwen, in 't jaar 1769, op niet minder dan drie
„ duizend een honderd en vyf en negentig, met inílui„ ting van honderd en zeven voor de kousfenweevers,
„ alle binnen de Stad, en in de geheele Provincie op
„ drie duizend vier honderd en zeven en dertig , ver„ werkende famen zes honderd twee en twintig duizend
„ twee honderd en vyftig ponden zyde. Deeze Fabriek
„ neemt geduurig toe , en zeker Heer, die aandeel in
„ dezelve heeft , verzekerde my , dat tegenwoordig in
„ Valencia vyf duizend zyde weefgetouwen , en drie
„ honderd doelen voor kousfenweevers, zyn (j )."
Volgens de Aantekening des Iloogduitfchen Vertaalers,
heeft men te deezer Stede eene Patriotti,/èhe of (lconomifche Maatfchappy,, die aanmoedigende aanzienlyke
Pryzen, hier vermeld, uitlooft.
Koop-

(*) Zie Iieftablicimniento de las Fabricas, par D.

BERNARDO

t7LLOA.

(t) „ Deeze opgave is waarfchynlyk wat te groot. CAVA, een nieuw geloofwaardig Schryver, geeft, in zyn
,. werk over den tegenwoordigen (iaat van Spanje, het volgend
berigt aangaande dit onderwerp. In Valencia, zegt hy, zyn
„ 3300 weefgetouwen voor zyden (toffen, op ieder van welke
„ jaarlyks 190 ponden, dus door alle te famen 627000 pon
verwerkt wordt. De kleinder getouwen voor-„den,zy
fmalle en breede linten, neusdoeken, kousfen, floers, enz.
„ verarbeiden 2c0000, en de pasfementwerkers 150000, pon„ den. Hier uit blykt, dat in deeze Stad alleen, zonder de
, overige Fabrieken in de Provincie te rekenen , jaarlyksch
„ één millioen en zeven en twintig duizend ponden zyde
„ worden verwerpt, waar mede vyf en twintig duizend Per„ foonen, onder welke een groot gedeelte Vrouwen en ICin„ deren zyn, zich bezig houden."
„ NILLES

4Gut. van den Hoogd. Vertaaler.
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Koophandel gaat 'er met de Fabrieken gepaard. By liet
verlag hier van, en van den Graanhandel, inzonderheid,
(preekende , vinden wy deeze overfchryvenswaardige aan
onzes Reizigers: „ Het is zeer opmerkelyk, dat-merking
„ alle Europeefche Natien, zelfs de meest verlichten , aL„ toos zulke bekrompen denkbeelden koesterden, dat zy,
„ door hunne onil'aatkundige be ?aaiingen, het grootfte na„ deel aan den Landbouw, de Ii abrieken en den Koophan„ del, toebrachten, niettegenflaande de ondervinding, zo
„ zy deeze Hechts hadden willen raadpleegen , hen de
„ í'chadelykheid daar van ten overvloede kon geleerd heb
Een verftandig Schryver, over de Staatkundige-„ben.
„ Uiconomie, heeft te recht aangemerkt, dat het íchynt,
„ als of de hedendaagfche Regeeringen zelden aan meer
„ dan maar ééne klasfe hunner Onderdaanen denken, en
„ dan nog gemeenlyk aan de verkeerde klasfe. Wan„ neer zy, by voorbeeld, den uitvoer verbieden van
„ de eene of andere zaak , denken zy alleen aan de bin.
„ rienlandfche Koopers , daar zy nogthans aan de Ver„ koopers aldaar behoorden te denken; en , by het verbod
„ van invoer, denken zy alleenlyk aan den binnenlandfchen
Verkooper, en niet aan de Koopers. Het tegendeel be„ hoorde evenwel plaats te hebben; want hebben eigen
,, inzichten en navorfchingen den Onderdaan geleerd, dat
hy by den verkoop winnen, of door den inkoop eenig
„ voordeel behaalen, kan, dan is het de plicht der Regee„ ringe, zyne ondernemingen te begunfligen, nadien daar
„ door, naar evenredigheid van de minder of meerder
uitgeflrektheid van dien handel , een balans ten voor
-„delvan
Staat zal moeten ontftaan."
Met genoegen zal men het verflag leezen van, de wyze,
waar op de Zydewormen in Spanje gevoed worden. Dezelve is het allergewigtigst Artykel, 't welk de Provincie
Palencia voortbrengt, en bedraagt byna zo veel in waarde
als alle de andere Voortbrengzels zamengenomen. Dit
Artykel van. Weelde, merkt de Heer TOWNSEND op, is in
Engeland van zeer laaie jaartekening. „ Zyden Kousfèn,"
fchryft hy, „ waren- in Engeland tot de Regeering van
„ Koninginne ,ELIZABETH onbekend ; en, wat Schotland
betreft, 'er is nog een gefchreeven Brief in weezen van
„ JACOBUS VI, (die in Schotlard,van het jaar 1567 tot 1603,
regeerde , en vervolgens , van dien tyd af, tot in het jaar
1626, als Koning van Engeland, Schotland en Ierland,
„ by den naam vin JACOBUS DEN I.) aan den Graave
n, vAM
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,,VAN !Art, waar in by den laatstgenoemden om een
„ paar Zyden Kousfen, welke de Graaf hadt aangehad,
„ te leen verzogt, om reden, dat de Koning aai) den
Ambasfadeur van Frankryk gehoor ftondt te geeven."
Een voordeelig getuigenis geeft de Reiziger aan de nyverheid van dit gedeelte des Spr^anJchen Volks: „Wie de langs
„ de Zeekusten woonende .Spanjaarden heeft bezogt, zal
;, hun nimmer voor een lui volk houden ; en wat de grond„ en luchtgefteldheid, benevens de plaatslyke voordeelen,
„ betreft , zyn 'er weinige of misschien geene landen ,
die dit gedeelte van het Spaanfche Ryk evenaaren. -„ In deeze vruchtbaare valei laat men het Aardryk nooit
„ rusten; want zo dra is de eene Oogst niet ingeza.
„ meld , of de Landman begint terftond wederom zyne
„ akkers te bearbeiden, om op nieuw bezaaid te worden."
Onverbeeldlyk groot is de vrugtbaarheid deezer Valei, waar
van de Reiziger voorbeelden ophaalt.
Men klaagt, by ons, te meermaalen, en met genoeg
grond, over de veelvuldigheid en overtolligheid-zamen
der afgevergde Eeden; dan in Valencia loopt zulks tot
Bene maate van dwaasheid , by welke onze dwaasheid
niet haalen kan. Immers onze Reiziger tekent aan: „ ik
„ heb in dit Land niemand kunnen aantreffen, die my
„ eene voldoende reden wist te geeven, wegens eene zaak,
„ welke van de Artfen en Heelmeesters aldaar geëischt
„ wordt; te weeten, waarom deeze lieden, vóór zy hun
beroep aanvaarden, verplicht zyn onder Eede te begeze„ looven , dat zy de Onbevlekte Ontfangenis der .geze„ gende Maagd zullen verdedigen. Deeze omf'andig„ held is te onbegrypelyker, naardien de Roomschge„ zinden zelve nopens dit leerhuk gansch niet eensge„ zind denken, noch over 't algemeen daar mede inftein„ men. 'Er zullen niet te min nog eeuwen kunnen voorby gaan, alvoorens de Heeren van de Faculteit van
deeze onredelyke verplichting ontheven worden. Orn<
„ aan het eedzweeren een behoorlyk gewicht en verbin„ dend gezag by te zetten, behoort men, in ieder land,
„ alle zodanige eeden af te íchaffen, die op eene ver„ ouderde gewoonte berusten, of welke , over 't alge
meen, als ongerymd befchouwd worden."
-„
Op de Reis van Valencia na Barcelona, zal men, met
genoegen, den Reiziger vergezellen, en deelen in zyne
Reis- ontmoetingen, in die ommeflreeken, tot by te Barce
lona te rug keert, en van deeze Stad, nevens de Landffreek,
Qq3
de,,
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dezelfde weetenswaardige berigten mededeelt, als ten aan ziene van andere doorgereisde gedeelten des Spaanfc/ien
Ryksgebieds. Hy geeft verflag wegens de Bevolking van
Catalonien , van de Belastingen, waar mede de Inwoon
bezwaard zyn, als mede van de Inkomften, welke-ders
het gemeene land uit deeze arbeidzaame Provincie trekt.
Wegens de Inquifitie cri derzelver Gevangenisfan,
kreeg hy verflag uit den mond der Inquifiteuren ; dan
werd het hem niet vergund in de Kerkers te gaan. Met genoegen , en niet zonder glimplachen, zal men hier de
Heiligverklaaring leezen van twee nieuwe zogenaatucie
Heiligeu, onlangs eerst, naa veel moeite, in de Almanach
geplaatst. Dan wy moeten dit, nevens veele andere nog
zeer weetenswaardige, en niet onbevallig verhaalde, zaaken,
by enkele aanduiding laaten berusten.
Genoeg hebben wy, tot verfcheide keeren TOWNSEND
vergezellende, bygebragt, om diens Reis door Spanje als
een zeer nuttig en leerzaam Boek te doen kennen.
Een Boek, 't welk te volkomener wordt door de Byvoegzels. Te weeten, deeze Reis was reeds in 't Nederdriitsch
vertaald, volgens de oorfpronglyke Engel/the uitgave,
en het tweede Deel genoegzaam afgedrukt, toen de Ver
Hoogduitfclie Overzetting ontving, hier en daar-talern
met nuttige Aantekeningen opgehelderd door den IIeer J, J.
VOLKMAN, wegens zyne Schriften, en Bene menigte van
getrouwe Vertaalingen, in IJuitschland wel bekend, en
ook by veelen hier te lande, uit hoofde van zyn Reisboek door Italie.
Om de Neaferdlrzitfche Vertaaling het zelfde voordeel
deezer gewigtige Ophelderingen , uit verfcheide laatere
Waarneemingen ontleend, by te zetten, oordeelde de Ver.
taaler, te regt, den Vaderlandfchen Leezer geenen ondienst
te zullen doen, als hy hem met de opmerklykd:e Aantekeningen des Heeren VOLKMAN , uit de beste bronnen
geput , bekend maakte , egter met agterlaating van die
by ter vertaalinge niet belangryk genoeg oordeelde.
In het derde Deel heeft hy ze elk te haarer plaatze
aan den voet der bladzyden gevoegd, en die tot het *eer.
fie en tweede Deel bcliooren komen hier als Bylargen. Ook vindt men ''er de Verklaaring van drie Koperen Plaaten, met de Afbeeldzels der in Spanje gebruik
-lyke
Ploegen.

VSOtYKR REr
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Yrolyke Reis van een Engelschmnan , door Holland. Vry naar het
Engelsch gevolgd. In den Haage , by J. C. Leeuwefiyn
1796. In gr. 8vo. Zoo bl.

hoe verre dit Werkje eerre Engel/die Scheering en cet
Inflag hebbe, kunnen wy niet bepaald zeggen;
Iditn Hollandfche
wel, dat het geheel ons niet behaagt. Geenzins, dewy!

wy -den neus vieslyk opfchorten, als een Werk een lugtig en
lustig aanzien heeft , gefchikt is om het voorhoofd te ontfronzelen, en den geest, in een ledig uur, vervrolykende uitfpanning te
verfchaffen, •(onze veelvuldige gunilige beoordeelingen van Werken van deezen aart kunnen hier voor ons getuigen ;) maar omdat de Reis, voorhanden, deels opgevuld is met aaniiootlyk
voorgeltelde zogenaamde Liefdensgevalletjes; deels met Spotternyen , meest wel rechtilreeks tegen By- en Waangeloof in.
gt;rigt; doch maar al te zigtbaar gemunt, om, onder dien fchyn,
den Godsdienst zelven in een verachtivk licht te doen voor.
komen. Voorts zyn 'er in , Reisontmoetingen van eenets
lompen aart , en met geene kieschheid altoos medegedeeld;
waarin ook geene geestigheid in 't -allerminst ileekt ; die doen
geeuwen, en , fchoon geen der afdeelingen lang is , na het
einde doen verlangen. Vergeefsc!r zii men 'er, ten aan
doorgereisde Steden e:t Plaatzen, iets in zoe--ziendrvlugt
ken, dat niet elders veel breeder, naauwkeuriger en beter, befchreeven is. —Van bet Volkscharater geeft de Engelsc;arran ,
of de vree 1Vaavolger,niets anders dan Carricatuuren, en deeze:
van de fegtile foort. Eerre en andere, fchoon, buiten één
geval , met de enkele voorletteren aangeduide , doch onder
deeze, uit de bygevoegde omltandigheden , genoegzaam ken.
basre , Perfoonen kouten 'er in voor; deeze zyn het best getroEn , fchoon 'er op deezen en geenen nog al iets zont
vallen aan te merken. Wy twyfelen niet of deeze zyn geheel
van de hand des Nederduitfchen vryen Nanvolgers. Met
één woord , men heeft een Boek willen naaken; en dit
1Vlaakzel is droevig liegt uitgevallen. Dit is meer her geval
met douzyn -werk. Wy meenden niet minder te moeten zeggen
van een Werkje, dat zo veele fegie eigenfchappen heeft, en
geene goede, die dezelve eenigermaate hunnen opweegen. He
zou ons leed doen, te verneemen, dat 'er een Tweede Druk
van kwame, gelyk wy dit, helaas! omtrent Schriften, die geeq
eens drukkenswaardig zyn , te meermaalen ondervonden , toi
fchande van den Smaak onzer Landgenooten, die wy hoopen,
dat, in geen grooten getale, „ al lachende op deeze Reize
zullen medegefleept worden, of daar in genoegen vinden," gelyk de ílotcvauscii des Reizigers luidt, „ over zyn gering Ge•
:

fchryf "

Q94

['ot-

560

VERZAMELUNG VAN PCBL:CATIeN.

Volledige Verzameling der Publicatien van de Provifioneele RepreJentanten van Holland en der Strsaten Generaal , federd
het begin der Revolutie, in 1795, het eerfile .7arar der Ba.
taaffche Vryheid, tot op den tegenwoordigen dag. Eerfle en
Tweede Deel. Te Leyden, by Herdingh en du Mortier, T795In gr. 8 vo.
en en andermaal vonden wy gelegenheid om te fpreeken
van een zich al 't ware verdtingenden drom van Schry•
E
veren , Verzamelaars en Drukkers, om den Landgenooten de
Staatsilukken van deezen Tyd aan te bieden. Ook dit ons ter
hand gefl:eld Werk behoort 'er toe.
Het oogmerk hier van, en het Plan daar in gevolgd, draagen wy best voor met de eigene woorden, met welke zy her
den Ingezetenen van Holland aanbieden. De Verzamelaar of
de Drukkers laaten zich in deezer voege lloolen: „ Dat het
van het grootfie belang en de onvermydelyktfe noodzaaklykheld is , dat ieder Burger van Holland, vooral in deeze dagen , onderfcheidenlyke en duidelyke kennis hebbe aan dat
alles, het welk, door de Vertegenwoordigers des Volks, ter
bevorderinge van het Algemeene Welzyn , vastgefteld en beílooten wordt , behoeft geen betoog. --- Te minder, daar
de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland zelve, al in den aanvang hunner werkzaamheden, ten einde hier
in zo veel mogelyk te voorzien, befooten hebben , de onder
te doen gelasten , om alle Decreeten, Pu•-fcheidnCourats
blicatien , enz. welke zy ter kennisfe van het geheele Volk
willen gebragt hebben, in derzelver geheel, in hunne Couranten, te doen plaatfen.
„ Dan, de moeilykheid en ongefchiktheid, welke 'er in ge.
legen is, om zodanige Nieuwspapieren tot dat einde by een te
verzamelen , en in voegzaame orde te houden , om alle de gegenoemde Decreeten, Publicatien , enz. beftendig met een
opflag van het oog in dezelve te kunnen vinden, wanneer men
die by vervolg voor zich noodig heeft , of om het gedrag van
een en ander daar naar te beoordeelen, of ingevolge van dezelve Rechterlyke uitfpraak over eene gepleegde daad te doen
en de noodzaaklykheid, in welke de Courantiers, door
plaatsgebrek , dikwyls gebragt worden , om die Stukken verkort, en dus niet volkomen in derzelver geheel , te plaatfen ,
dit een en ander heeft de lioekverkoopers HEKDINSH en
Dv Mo<<TIER te raade doen worden , om alle die Decreeten ,
Publicatien, enz. eik afzonderlyk, in groot 8vo. Formaat, op
best inlandsch Drukpapier, met een nieuwe Dosfendiaan Letter , naauwkeurig en zindelyk te doen drukken, zodanig dat
dezelven ia eeue gefchikte orde by een gevoegd en ingebon-
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den kunnen worden , terwyl zy een deel van bekwaame dikte'
met een volledig en voor het gebruik alzins gemaklyk Register,
zullen voorzien.
„ En ten einde deeze volledige uitgave der Decreeten
en Publicatien voor ieder Burger, wie by zy, verkrygbaar
moge weezen, en elk, aan wien de waarneeming der algemeene
naaken, in de onderfcheiden Gemeenten, is toevertrouwd, zich
van deeze, inzonderheid voor hem onmisbaare, Verzameling
zoude kunnen voorzien, hebben zy beflooten de prys derzelven niet hooger te fellen dan voor een geheel Blad, zynde
i6 bladzyden, 2 Stuivers, voor een half Blad, of 8 bladzyden,
i; Stuiver, en voor een vierde van een Blad, of 4 bladzyden,
i Stuiver. Verbindende de Uitgeevers zich wyders om
te zorgen, dat alle Decreeten of Publicatien, zo veel mogelyk
op den eigen dag der Afkondiging, voor deeze Verzameling
gefchikt, zullen uitgegeeven worden. Zullende echter ook
ieder Stuk afzonderlyk , voor die geenen, welke zulks mogten
verkiezen, te bekomen zyn."
Beide de ons ter hand gehelde Deelen, naar dit Plan uitgegeeven en verzameld , ieder vyftig fluks behelzende, beantwoorden aan dit doel; en gaan vergezeld van het beloofde zo
noodige en gfmaklyke Register op die twee Stukken, bevattende de Publicatien van 26 Jan. tot 28 Nov. 1 795.
Meer dan deeze Aankondiging vordert de aart onzes Maand
niet; alleen voegen wy 'er by , dat alles, naar de be•-werks
lofre, zeer zindelyk is uitgevoerd , en dur deeze Verzameling
eene plaats verdient by andere Werken van deeze foort , die
een p!aats in elke Vaderlandfche Boekery verdienen te be•
bdeeden.

jaarboeken der Bataaffche Republiek. Te Amflerdam , by
Westing en van der Hey. Zeven Deelen. In gr. 8vo.
de twee eer[le No. van deeze 3taarboeken het licht
^/y zagen, hebben wy 'er onverwyld kennis van gegeeven,
W
en het Plan goedgekeurd ( ); vry gelukkig is het dus verre
4

volvoerd. Het Werk is voor geen Uictrekzel vatbaar; doch
het Voorberigt, voor het VII of laatfte Deel geplaatst, vordert
onze vermelding.
By de Uitgave van het eeruie No. des Vyfden Deels, beloofde de Verzamelaar, alles, wat tusfchen 19 January 1795 , hee
TydJlip der Revolutie, en de Eerjle Zitting der Arationaa4e Vergadering, behoorde, in Zes Deelen te zullen kunnen bevatten;
dan, onder het bewerken en tïitgeeven van het Vyfdd en Zesde
Deel ^.
(')Zie onze Y.derl. Letteroef. voor 1 795 , bi. 175.
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kwamen hem nog zo veele belangryke Stukken , to;
dat Tydvak behoorende, voor, welke aan deeze Verzameling,
zyns oordeels, niet welvoegelyk konden ontbreeken.
Een gedeelte van het Vilde Deel zouden zy gevolglyk hebben uitgemaakt; dan dit had iets onvoegzaams in zich , de•
wyl in 't zelve geene Stukken, naa het daarftellen der Natiougale Conventie uitgevaardigd, tot een ander Tydvak behoo•
rende, plaats konden vinden.
Op eené gelykheid van Deelen was men echter gezet, en
om die te bewerken vervaardigde men een zaaklyk Register
op alle de Zeven Deelen. Een nuttige Arbeid: want de Registers der Stukken, voorheen by ieder Deel geplaatst, bebelsden niets meer dan Plaatzen, Perfoonen , of Collegien, uit
of by welke de voorkomende Stukken bellooten en uitge.
vaardigd waren, Registers, die flegts gedeeltlyk en gebrekkig
voldoen konden. Meer diensts kan het nu geplaatfte krygen
voor dit gedeelte deezer jaarboeken.
Binnen kort belooft de Verzamelaar het dchtjle Deel deezea
Werks , waar mede een ander Tydvak eenen aanvang neemt,
als beftemd om in 't zelve op te geeven, de Stukken, uitgevaardigd geduurende het daarzyn der Nationaale Conventie,
tot op het in werking brengen der Canflitutie. Hoe veel voor
welk een arbeid voor den Verzamelaar! die ons belooft,-rads
op het einde van het gemelde Tydvak , weder een zaaklyk
Register te zullen leveren.
Welvoldaan is de Verzamelaar over het aanmoedigend ver
dus verre voortgezette Jaarboeken; dat deeze wel•-tierd
voldaanheid stand houde 1
Deel,

aan den Raad der Stad Arnflerdarn over de TUryheid,
zo als die thans genooten is en wordt by ieder Burger; in
yergelyking gebragt niet de verklaarde Rechten van den
.tlensch; de Proclamatie van de Vertegenwoordigers des Frarfchen Volks, en de redenen, die my bewoogen hebben zo lang
te moeten te rug blyven . wegens de betaaling in de geforceerde
Geldlichting en Q uotifatiekas. Benevens een vrye en nadruklyke Befchouwing over den Eed , en de Commisfarisfen tot
het nazien van de 6 perCent , de dffcheiding der Kerk van
den Staat en 't gedrag der Predicanten. /1/les uit authentike Stukken, in de ByMagen hier achter bygevoegd. Derde
Druk. Gefchreeven en uitgegeeven door CORNELIS BYL, Te
4urfíerdani. Behalven de Bylaagen , 30 . bl. in gr. $vo.
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tsnoegen, Geemlykheid, Waan, Onverftand en RoekloosIVI heil , voeren de pen in dit breed betyteld Stukje. Onder een hoop oaeengeftapelde, met Schriftuurtaal zeer onvoegelyk doorfpekte, dwaasheden , is 'er veel in , 't geen den
Schry-
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Schryver aan iets ergers zou kunnen blootilellen , dan aan onze
korte, gansch ongun(lige, Recente. Dan by is des getroost.
Immers BYL fchryft: ;, 1e^nand, die myne Schriften ge.
„ leezen heeft, of nog zal leezen, kan over my oordeelen,
,, dat, fchoon ik wel vreemde gedachten hebbe voortgebracht,
„ ik tog niet dan waarheden gezegd heb , die eene zuivere
„ Vaderlandsliefde ten doel hadden : maar die , om derzelver
„ vreemde vertooning en de ongewoonheid de aandacht niet
na zig hebben getrokken; dan in zo verre het een ieder
„ met zyn meeste belang vond ltrookende te zyn: ik zal my
„ nu niet begeeven in den kring om te leeren of te onder.
„ wyzen : neen ! ik zal van my zelven fpreeken , en toonen
„ wat my te doen flaat , als individu , laatende een ieder
„ voor het zyne zorgen . de fpreu.k is tag IEDER ZAL ZYN EI , GEN PAK DRAAGEN : ik zoude voor my zelven moeten koe„ keloeren, als ik agter de tralien kwam te zitten, doch het
zou my oneindig veel verfchillen , of ik als een kwaad.
„ doender daar zat , dan of ik, tot roem der waare Vryheid,
, my als de eerfle Martelaar gekluisterd zag : derhalven zeg
ik by de befchouwing van myn overwonnen Land:lreek,
„ het zelve is overwonnen met al war 'er in en op is ; doch
„ geenzins erken ik , dat elk individueel overwonnen is." —
Ln dit gerammel voert op den Tytel Derde Druk!
Iets over de Rouivsplegtigheden, door I T. M. B.... te Gra.
vingen , ter verbetering voor , en opgedragen , aan hamre
geëerde Stadt en Landgenoten. Te Groeeingen , by J. Oom
In gr. 8vo. sq. b%
-kens,1796.
-

l voor lang klaagde men over den omslag en de kostbaarheid der Begraafenisfen , en van 't geen daar mede ia
A
verbonden. Ginds en elders heeft men daar tegen voorzien.

Doch gewoonte en vooroordeel hebben op voldoende redenen
nog te veel de overhand. Niet ontydig , derhalven , maar
veel meer lofwaardig, is de pooging, welke men, nu en dan,
ziet aanwenden tot herdel van een ingeflopea misbruik , 't
welk veelen tot een drukkenden last verftrekt. Tot zulk een
oogmerk verfehynt dit Iets over de Rouwsplegtigheden in de
waereld. De Schryver tragt, ten dien einde , vooreerst, het
nadeelige en ongevoegelyke der tegenwoordige gebruiklykhe.
den, by verflerf plaats hebbende , te bewyzen; voorts, een

eenvoudig en minder kostbaar Plan aan de hand te geeven ;

met aanwyzing, eindelyk, van de middelen, welke ter invoeringe van dit Plan kunnen dienen. De gebruiklykheden , hier
opgeteld en beftreeden , zyn de zulke, welke plaats hebben
by het kisten der Lyken, het aankondigen van het affterven,
het lang !taan der Lyken boven de aarde, het ftaatelyk be-

graa.
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grasven en rouwen. Niet alle misbruiken , hier opgenoemd,
lyden eene algemeene toepasfing. Niet overal , gelyk men
weet, worden dezelfde gewoonten gevolgd. Dus b. v. heerschc
niet algemeen de gewoonte van her inzamelen van Aalmoe.
zen, by de Begraaf'enisfen, waartoe, volgens dit Ontwerp, de
gelegenheid zou worden afgefneden , en het verlies van welke
men tragt te vergoeden , door lieden van eenig vermogen te
verpligten tot het doen van buitengewoone giften by het
aangaan van een huwelyk , geboorte van een kind, by
het houden van zilveren en gouden Bruiloften , her bekootnen
van een Ampt. Zelf ('t geen een vreemde inval mag fchynen)
wilde onze Ontwerpmaaker de houders van Danspartyen tot
eene buitengewoone milddaadigheid verpligten. Iier Plan ter
verbeteringe der misbruiken, in 't algemeen, behelst geene byzonderheden , dan die reeds ginds en elders zyn ingevoerd.
Te zwak, eindelyk, dunken ons de middelen, om het Plan in
werking te brengen , dan dat hetzelve , langs deezen weg,
veel opgangs zal maaken. Van den meesten diensc daar toe zou,
onzes oordeels, het tweede middel zyn , volgens 't welk de
leevenden, by Uiterften Wille, de noodige fchikkingen beraamden, volgens welke den overblyvenden alle noodlooze en
kostbaare plegtighedeu verboden wierden.
De Hedendaag/chr Olympus , een Droon:. Voorgeleezen in de
Maatfchappy : Felix Meritis , door P. G. W. GEYSBEEIK. Te
Amfierdam , by P. G. W. Geysbeek en G. Roos , 1796.
In gr. 8vo. 34 bl.
ene niet ongeestige Satyre, die de Vaderlandfche denkbeelden van den waakenden Droomer , of Droomverteller ,
E
duidelyk aan den dag legt , zekerlyk niet zonder toejuiching

zal gehoord zyn , en den Leezer,, hier en daar, een bedui
glimlach zal hebben afgedwongen. En gebrek,-den
en dat is Jammer, hebben wy in deezen Droom ontdekt; te
weeten : men droomt zelden zo natuurlyk en aaneengefchakeld.
Een Zinnebeeld, (en wat is een Droom anders ?) moet toch
eenige plaats overlaaten tot raaden , gisfen , en uitleggen.
Dan , daartoe is hier weinig gelegenheid , voor kundigen en
opmerkzaamen, in deezen tyd. 't Zal mooglyk voor de
laatere Nakomelingfchap gefchreeven zyn 1 ! 1
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LETTER- OEFENINGEN.
Godgeleerde, Uitlegkundige, en LPysgeerige Verhandelingen,
door HERM. Jo. KROM , Predikant en Profesfor in de
Uitlegkundige Godgeleerdheid en Kerklyke Gefchiedenis
aan de Illuflre School te Middelburg , enz. Tweede
Deels Pierde Stuk. Met een lanhatigzel der Verhandelingen, 37 bl. Te Middelburg, by P. Gillisfen en
de Wed. J. P. Gillisfen. In gr. 8vo. 96 bl.
et onderfcheide oordeelvellingen hebben wy ons, van
M
tyd tot tyd, over deezen Godgeleerden, Uitlegkundigen en Wysgeerigen, arbeid des werkzaam en en geleer-

den Middelburgfchen Hoogleeraars uitgelaaten (*). Te
meermaalen gaf de verfcheidenheid van Stoffen , in één
Stukje begreepen, ons gelegenheid tot verfchillende uit
-fprakeov't
een en ander.
In het Stukje, thans voorhanden, ontmoeten wy flegts
é^ne Verhandeling, welke ten Opfchrift voert: De Grond
der oneindige Waardy van des Hei/lands Borglyden voor
Zondaaren. De Hoogleeraar bekent, in c;en aan
Verhandeling wordt-vangezysVorbit:„De
, door my niet opgegeeven als behelzende dezelve iets
„ nieuws ten aanziene der Volwichtige Borgtocht van
„ JESUS Lyden ; of als ware dceze nimmer wel begree„ pen."
Niets nieuws, in de daad, hebben wy 'er in gevonden.
Wat is dan 'sSchryvers oogmerk? waartoe deeze Verhandeling? Hy geeft het ons op, niet deeze woorden: „ Iets
„ dergelyks, als 't geen ik omtrent den loon en de bole„ digingen der GODHEID aangedaan, als eene voornaame
„ byzonderheid, in deeze Verhandeling beweer, heeft al„ reele de Marbur5?Jche Hoogleeraar JO . CHRIST. KIRCH „ MEYER opgemerkt : die het ook van dat belang oor„ deel(*) Van her laatstvoorgaande fchreeven wy in onze 4/gem.
lPaderl. Letteroef. voor 1795, bi. Sao.
U TT. 1796. NO. 14.
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„ deelde om zyne gedachten deswegen in eerie Latynfcle
Verhandeling (*) der waereld mede te doelen ; i^hoon
„ my dit nog onbekend was, wanneer (reeds vóór eerai„ ge jaaren) ook myne aandacht viel op deeze gewichtige byzonderheid in de Geíchiedenis van des Heillands
„ Lydon.
„ Evenwel zal niemand, welke die Laiynfche Verhandeling met de mync vergelykt, dit vertrouw ik, deezen
mynen arbeid, wegens dezelve , overtollig rekenen --„ de eerfle toch werd gefchreeven met geheel andere be„ doelingen. Men treft daar in aan, eene breedvoerige
„ wederlegging van oude dwaalingen; zoo van die, wel„ ken men gewoonlyk aan NESTORIUS toefchryft, als
y, die van EUTYCHES en anderen, welken aan de Godllyfie
„ Natuur van den Zaligmaaker zeker fncrtlgyk lyden toe,, fchryven ; en die men, wegens het voorflaan van dat
gevoelen , The opafchiten pleeg te noemen — benevens
een betoog van de unio hypojlalica of perfoneele vere&
„ niging der twee Natuuren in den Heere CHRISTUS,
, en 't geen men, in zich die voor te Rellen, te ver
om niet in dwaalingen te vervallen -,mydenh,b
', enz. — daar MYN oogmerk alleenlyk was, om, met
, veronderftelling van die beweezene waarheden, het on,, eindige Gewicht van ,TEsus Borglyden in een klaarder
,, licht te dellen — de wyze en heilryke oogmerken
„ van JESUS gedrag voor Zyne Rechters, in de Euar.geliíche Gefchiedverhaalen aangetekend, dienvo]gende
„ te duidelyker te doen opmerken — en daar uit dan
eindelyk ook het naauwe verband tusfchen de erker.„ tenis van des Heillands ware Godheid en de Leer der
„ Verzoening, door eene in plaats komende volwichtige
Borgtocht, zoo wel als de redelyykheid der Christlyke
,, Geloofsleer in het beweeren van beide deeze Geloofs„ fukken,(welken de Christlyke Openbaaring ontdekt,)
„ tegen het ongeloof en vitteryen van onzen tyd, my„ nen Leezer onder de aandacht te brengen.
„ En," vervolgt de Hoogleeraar,, om egter eeniges
.glans van nieuwigheid , althans voor den Nederdu/tfche,
Lee.
(*) In eene Disfertatio Theel. de Pasfionum JESU CHRLSTT ad
Divinam Ipfus naturam re/atione. Zynde de XX[l in zyne
£xereitaiionurn -cadeinkorum fylloge. Marburgi Cattorugt
1 735,
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Leezer, aan zyn Geli hrift bv te zetten, „ in allen ge„ valle, het is my niet bekend, dat 'er iets over de eer„ íle en voornaame byzonderheid van deeze Verhandeling, de oneindige waardy van dit Borglyden, zoo als
„ dezelve , grit het geen ei,enlyk der GODLYKE fiatriur
van de;a Zaligmaaker is aa, edaa„2, dat groote gewicht
ontleent; (op welke, naamiyk, al de hoon en fmaad,
ja zelfs de veroordeeling van dien uitfleekenden per„ loon, als een Godslasteraar en Oproermaaker, in den
grond alleen nederkwam) -- het is my niet bekend,
„ zeg ilc, dat daar iet over opzettelyk in de Vederduit„ fche taal gefchreeven is ; het welke echter met de ge
volben daar uit afgeleidt , betrekl yk tot de, gefchiede--,
„ nis van JESUS en byzonder zyn Borglyden, by eiken
Christen opmerking verdient , en hem eene krachtiger
,, vertroosting kan opiceveren."
Naa deeze Aanduidingen van 's Schryvers bepaald oog
eigene woorden opgegeeven, valt het ligt-merk,tzyn
te raamen, en komt by 'er ook voor uit, dat dit Werkje
voornaamlyk ingerigt is tegen Dr. PRIESrr.EY, en die
wegens d-en Pcrfoon van cIIJUSTUS dezelfde of foortgelvke gevoelens als deeze Godgeleerde en Wysgeer aan•
kleeven.

Het is onze taak niet , dit Godgeleerd gefchil , waar
te-overBkdlnby ezvolgfchrn,
behandelen, of te beoordeelen. Alleen moeten wy, wegens de Verhandeling, thans voor ons liggende, zeggen,
dat wy 'er niets in gevonden hebben , 't geen dit Gefchilfluk meer lichts, of, aan de zyde, door den Schry
voorgeflaan, meer kleins, byzet, dan wy, lang voor-ver
anderen, aantroffen. Veel, onzes oordeels, on--hen,by
beweezens wordt.,. 'er aangenomen , en op voort gereden
veel uitroepings en woordenklanks, in plaats van-kaveld;
bewys, gefield; veel veroor^Ieelens van anders denkenden
bekleedt de plaats , waar enen duchtige redenen moest
vinden. 't Gevolg hiervan kan geen ander weezen, dan
dat de Schryver zynen arbeid te vergeefsch befteed zal
hebben, om hun, die in een ander erf tegenovergefteld
begrip f}aan, te overtuigen.
Wel gelooven wy, dat deeze Verhandeling niet finaak,
met goedkeuring,' zal geleezen worden, door allen, die
gemeenzaam zyn met, en genoegen vinden in, de Schriften van oenen HEItVEY , inzonderheid in diens Theron en
eene
4spnfi c; van eenen Jo. NJf%VTON , cel
en SCHOTT,i!
Rr n
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beide ERsKINEs; die itigting raapen uit het geen ande,

,

ren, ook onder onze Landgenooten, van vroeger en laater tyd, over dit Onderwerp fchreeven.
Ot de Hoogleeraar KROM meerdere Verhandelingen van
deezen aart, als zyne Godgeleerde, Uitlegkundige en Lhysgeer ge, Verhandelingen zyn, zal in het licht geeven, en
daar door dit Werk met nog een Derde Deeltje zal ver
worden , durft by niet bepaalen. ,,. Dit zal,"-merd
fchryft hy, „ al behaagt het GOD my by het Leeven en
„ de Gezondheid te fpaaren, van byzonderen lust, tyd en
„ andere omilandigheden, afhangen." Hoe dit zy,, by
houdt dit Werk voor compleet, als een Aanhangzel,
nevens het Register van den Inhoud der Verhandelingen,
daar aan is toegevoegd.
Eene vertraaging der Drukperfe heeft gelegenheid gegeeven, dat wy, In Rede van een kort Aanhangzeltje ,
ter verbetering of nadere opheldering eeniger byzonderheden, iets uitvoerigers, met het beloofde tevens, ontvangen. Naamlyk, die vertraaging gaf den Hoogleeraar
gelegenheid, om, gelyk hy verklaart, zyne uitgegeevene Verhandelingen nog ééns bedaard te overzien, en gebruik
te maaken van het een en ander, dat hy, zo uit eigene
waarneemingen , als uit die van goede Vrienden , had
opgetekend , waar uit een breeder Aanhangzel te voor
kwam, zo als dit nu tevens wordt afgeleverd.
-fchyn
De Stukken, in dit danhangzel voorkomende, zyn van
ongelyken aart en gewigt. Zy draagen blyk, hoe zeer de
Heer KROM niet altoos met zyn eigen werk zo zeer is
ingenomen, of hy geeft aan daar op gemaakte Aanmerkingen gehoor , en verbetert het voorheen geftelde, of
brengt nieuwe bewyzen by, waar door hy agt, het geen
by te vooren geheld heeft, nader te kunnen aandringen.
Niet zeer gefchikt is dit ./lanhangzel om iets ter overneeminge, of het zou te lang vallen, aan te bieden. Alleen willen wy onzen Leezeren niet onthouden, een gedeelte eens Briefs, de Bafaltfeenen betreffende, behoorende tot de derde yerh. in het I Deel, wegens de Oud
heid der Aarde. „ Offchoon," dus luidt het, „ het
„ my voorkomt, dat U H. Eerw. de fchynhewyzen voor
„ de hoogere oudheid der Aarde, dan de gewoone reke.
„ ning, genomen uit de formeering der verfcheide Lavas,
„ volkomen heeft uit den weg geruimt, geloof ik echter
„ dat U H. eerw. den voorzichtigflen weg gekoozen hebbe
„ met
,

GODGEL., ENZ. VERHANDELINGEN.

569

„ met niet te ontkennen, dat de Aarde, (misfchieu tusfchen
„ Naare eerfl:e vorming en de bevolking waar van Mosier
,, fpreekt,) een onberekenbaare reeks van eeuwen beltaan
en veelerhande verwisfelingen ondergaan hebbe. Nimmer heb ik de Bafaltt{ eenera gezien, of zy zyn my als
duidelyke bewyzen voorgekomen, dat de plaats, alwaar
,, zy zich thans bevinden, een onheuglyk langen tyd on.
„ der het water moet zyn bedolven geweest. Die ge„ nen, welke onder myne aandacht gevallen zyn, waren
zeer regelmaatige Kristallen, van gedaante als zeszydige
„ Balken of Prismas; ik heb ze nooit gemeeten ; maar
„ zy zullen, naar myn best onthoud , en indien myne
„ verbeelding my niet bedriegt , 7 à y voeten middellynx
„ gehad hebben, en de lengte der pylaaren, voor zo ver„ re zy zichtbaar zyn, aso voeten: zy waren zeker meer
„ dan 5o vademen boven de tegenwoordige oppervlakte
„ der Zeeën verheven: ze zyn niet geheel recht, maar ee„ nigzins krom geboogen, en weeken allen , fèhoon maar
„ zeer weinig , van de loodlyn af: zy waren doorgaans
„ in brokken van verfchillende grootte verdeeld, fchynende
„ dwars doorgebrooken, even als Salpeterkristal, 't geen,
„ warm in de hand geworden zyndc, door midden knap„ te: hierom waren 'er verfcheidenen , of voor een ge„ deelte of geheel, ingettort: zy ttonden dicht in elkan„ deren geklemd , als een bos zwavelslokken: de zyden
„ zyn volmaakt evenwydig , zo dat zy van onderen niet
„ dikker zyn dan van boven : zy beftaan uit op elkander
„ getapelde brokken , allen van dezelfde gedaante en
grootte, zoo naauwkeurig aan elkanderen gevoegd, dat
„ men naauwlyks merken kan , waar zy zamen gevoegd
„ zyn ; doch men bemerkt het duidelyk uit de losfe
„ brokken, die zedert onheugiyke tyden losgemaakt, en
„ op den weg, welke daar langs loopt, en over denzel„ ven in de vallei, zyn te nederget}ort. De oppervlakte,
„ waar mede deeze brokken elkander raaken, is plat, en
„ dus niet uitgehold en hol. De stof waar uit zy heftaan
„ heb ik verzuimd te onderzoeken ; maar denklyk zal zy
a , Quarts zyn, waar van zy al het voorkomen heeft.
„ Kan gefmolte Lava , perpendiculair nederftortende,
„ in zulke rechttandige Kristallen veranderen? Vindt men
„ ooit Lava , die men onbetwistbaar daar voor houdt ,
99 tot zulke Bafaltkristallen gevormd? Alles toont aan,dat
9 , deeze Kristallen gefchooten en van langfamerhand ge, groeid zyn, in eerie vloeistof, welke zich in staat be.
Rr3
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„ vomit om de slof tot aanwas op derzelvcr opparvlakt
„ aan te voeren: zo dat de slof, waar uit de Kristallen
„ gevormd zyn, in die vloeiflnf opgelost en door de ge„ heele masfa verspreid was. De dampkring korde daartoe niet dienen: ook groci;en zy nu niet meer, naar
althans tegenwoordig, in de lucht ftaan„ vervallen
de, neemt hunne grootte noch toe, noch af.
„ Dit alles overnveegende, komt my de gedachte, als
of zy door het tlollen van cone Lava ontflaan waren,'oy
„ uitflek ongervtnd voor: en het ;chynt my klaarblyklyl;,
,, dat zy midden in een kleivocht, 't geen dezelve moet
omringd hebben , door K istail aiie dus gevormd
;, zyn.'
De Hooglceraar izTtoM voegt 'er by: „ Groepen van
zodanige ]3afaitpylaaren had deeze ge;cer_ie Waarnee„ mer op verfcheide plaatzen in Schotland „;,zien; doch
„ onder deeze alle heeft de hiez .gegeevene befchryving
, voornaatrlyk betrekking tot een groep in de nabyheid
van Edine:zrg, welke myn Vriend, daar een gerunmen
,,tyd verblyf houdende , dagelyks voor oogen halt:
Even buiten .Edinburg, naam!y'k, aan de zuidoostzyde,
ligt een gebergte , 't welk uit deezc flecnen is zamen„gefield ;langs hetzelve , (echter niet aan den voet,
maar omtrent een derde hooger,) loopt de weg naar
,; Diddisiorz : dus leeft neen aan de rechterhand van deezen weg een fieilte, die in cone vallei zich verliest; aan
„ de linkerzyde fraan de L'ajalt/7 cenen, die boven den weg
„ recht opryzen, maar , mager onzichtbaar zynde, uit de
„ vallei fchynen voort te komen."
,

Leerrede over dcsz Gccst en Toon van het Gched onzes
Heeren. Door j. VAN Lto, Predikant te Ootmarfwn.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst, I ?96. In gr. 8vo,
48 bl.

het Voorberigt Ontvouwt de Eerw.
de bedie hein tot het uitípreeken deezer Leer1redeweegredenen,
bewogen hadden. By het algemeen gebruik, liet
7

VAN LOo

nog meer algemeen misbruik, van het Gebed onzes Hecre;z,
is eene dier redenen; -- eene andere, Jat zeer veelen,
tints de kindsheid aan dat Gebed gewoon geenen inval
hebben, om te vraagen na den Waren zin, ,o des Voorhchrifts in 't algemeen; als vara ieder deel daarvan ; 't
welk
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welk ten gevolge heeft , dat zy telkens dit formulier
herhaalen, zonder het te verftaan, en alzo niet kunnen
gezegd worden, in Geest en in LYaas•heid te bidden. Om
deeze en foortgelyke nadeelen te keer te gaan, nam de
verfhndige en godvrugtige VAN Loo het oordeelkundig
en heilzaam befluit, om zyner Gemeente, als in een enkelen opflag, den algemeenen inhoud van dit meesterftuk
van Gebeden onder het oog te brengen, en, door de ontvouwing van den lieflyken toon, die hier, als 't ware,de
maat flaat, van deszelfs voortreffelykheid te overtuigen.
Dat de Leeraar aan zyn Opftel eene meerdere algemeen
heeft gegeeven , door het in druk te doen verfchy--heid
nen , daar mede heeft by het publiek van nieuws aan
zich verpligt.
In vyf Aanmerkingen bevat VAN Loo, 't geen by dienfig oordeelde, betrekkelyk tot zyn oogmerk , voor te
draagen. Zy zyn de volgende: „ De kortheid van woor„ den en rykdom van gedagten. De bedaarde toon,
„ die 'er in heerscht. — De algemeene verifaanbaar„ beid, en algemeen gefchiktheid , voor alle behoeften
„ en alle toeffanden der menfchen. -- De nederigheid
, en het vertrouwen, die het veronderflelt. — De geest
„ van godzaligheid en menfchenliefde , dien het zoekt
„ te bevorderen." Onder ieder deezer Afdeelingen ontmoeten wy, bettaanbaar met den omvang eener Leerrede,
een aantal fraaie aanmerkingen, den verftandigen en
godvrugtigen Dienaar van het Euangelie van CHRISTUS
waardig, en welker aandagtige overweeging wy ten ern.
fkigfl:e aanpryzen, als die niet weinig zullen toebrengen,
om den biddenden Christen dit Voorfchrift met kennis
van zaaken, met eerbied, tot zyn eigen nut en tigting,
zo dikmaals by zich daar van bedient, te doen herhaalen,
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JIdvocaat te Marlingen, Zeedekundige
,Verhandeling ter Oplosfing van het d'oor/lel: „ de Na„ tuut' en de Oorzaken des Bygeloofs te onderzoeken
„ en aan te wyzen , waar by het toekome dat het
„ zelve dikwils meer vermag om der Menfchen Harten
te bewegen, dan de Godsdienst zelve; voorts welke
de beste Middelen zyn om in de Burgerlyke Maat„ fchappy het Bygeloof in deszelfs Geboorte en Opgroei te verhinderen , of het reeds ingewortelde be„ houdens den Godsdienst uit te roeien." Aan welke
de Eerprys van het Stolpiaansch Legaat, in den Yaere
MDCCLXXXXV, is toegeweezen. Waar by nog eens
Nederduitfche Verhandeling over 't zelve Onderwerp gevoegd is. Te Leyden , by Sam. en Joh. Luchtmans,
1796. In gr. 4to. a 17 bl.

SEERP GRATAMA,

J Jet Byge1oof, doodlyk vergif van het menfchelyk

hart, te beflryden , en, door het uitlooven van
Eeregoud, de poogingen van Wysgeerige Vernuften daar
gaande te maaken , viel in het plan, door den mensch--toe
lievenden zaligen JAN sTOLi beraamd. Van hier dat de
Uitvoerders van 's Mans Laatf}en Wille de boven opgegeevene Vraag, met een oordeelkundig beleid , hadden
uitgefchreven. Verwonderd ftonden wy, in den centen
opflag, nevens hun, over het klein getal van flegts twee
Antwoorden, op Bene zo belangryke Vraage ingekoomen.
Agtgeeving op het woelagtige, en Rille, bedaarde overdenking belemmerende, des naastvoorgaanden tyds deedt
die verwondering verdwynen. Of over het opgehangen
Onderwerp tot meerdere voldoeninge zou kunnen gefchreven worden, valt mocilyk te bepaalen. Intusfchen
fchroomen wy niet, de betuiging der Keurmeesteren by te
vallen , dat GRATAMA'S Verhandeling, „ al waren 'er
„ meer andere ingekoomen, en die misfchien van geene
,, mindere waarde , evenwel altoos eene ontwyfelbaare
aanfpraak, om na den Eereprys te dingen, zou gehad
„ hebben."
In vyf IIoofdflukken bevat GRATAMA zyne bedenkingen.
Ilet eer/le Hoofdl}uk , behelzende Inleidende algemeene
befchouwing van het Bygeloof, vertoont, in een aantal treffende, weluitgekozene, byzonderheden, onder wat al verfclullende gedaanten het Bygeloof zich kan vertoonen, en
de
,
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de fchadelyktle uitwerkzels voortbrengen. Met de Kar
als de vyand voor de poort is, het bloed van-thagers,
tweehonderd onnozele kinderen, ten Zoenoffer aan Kronus,
te plengen; -- God als een Dwingeland aan te zien,
;;een oog in 't ruim der fchoone Schepping te durven opilaan, opdat het hart 'er niet door verheugd en verleid
worde; het geluk van een Volk te doen afhangen
van het verfchieten van Bene fear, van het verichynen van
een komeet; -- niet het Romeinfche Leger niet te durven vegten, omdat zekere heilige hoenders niet gegeeten
hebben; zyne zonden, voorledene en toekomflige,
af te koopen ; met zyn dertienen niet aan tafel te
durven zitten; -- uit het gehuil der honden een fterfgevaI
te voorfpellen; — het drieënzestigfee jaar zyns leevens als
het moordjaar te befchouwen; —wanneer de kinderen zukkelen te gelooven dat zy betoverd zyn: deeze , en
meer foortgelyke, zotternyen geeft GRATAMA, uit duizenden, op, als ftaalen van Bygeloof, welke men by jong
en oud, rye: en arm, zwakken en fterken, wyzen en dwaazen, in alle eeuwen, by alle volken, aantreft, zo alge
zelf, dat hy als zyn meer dan waarfchynlyk ge.-men
voelen opgeeft, „ dat de man noch gebooren moet worden, die, zonder hier den tol der menfchelyke zwak„ beid te hebben betaald, fterven zal." In het
tweede Hoofdítuk gaat GRATAMA over tot nadere bepaalinge , vat eigenlyk Bygeloof, wat een Bygeloovige zy. —
Bygeloof wordt hier omfchteven, als zynde „ die dwaling
„ van den Mensch, waar door hy aan God of Gods re„ geringe Benige eigenfchap of werking met betrekking
tot den mensch toefchryft , die daar in niet is — of
die dwaling in den Mensch, waar door by aan God
eenige middelyke of onmiddelyke werkinge op den
„ Mensch toefchryft, die met Gods eigenschappen niet
bei aanbaar is — of vel eindelyk die dwaling in den
„ Mensch, waar door hy of aan God of aan dingen bui„ ten God, aan bezielde of onbezielde wezens, die be„ ftaan of die de verbeelding fchept, aan daden of toe.
valligheden toefchryft eemge werkinge op zyn eigen
„ weezen , die met Gods eigenfchappen , den aart der
„ dingen en zyne eigene nature, niet beftaanbaar is." Volgens deeze bepaaling zou het Bygeloof, naar gelange der
voorwerpen , omtrent welke het werkzaam is , in vyf
foorten kunnen gefchift worden ; gaande onmiddelyk omtrent God— bezielde weezens — en onbezielde dingen, die
Rr5
bei.
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weezens, die de verbeelding fchept -m
beiden beffaan
en omtrent daaden of toevalligheden. --- Door een By—

geloovigen wordt zulk iemand verftaan, „ die de dwalinge
„ des iuygeloofs dwaalt, of wel zulk een, die in God of
,, Gods regeringe Benige eigeníchap of werkinge met be,, trekking tot den mensch erkent , die daar in niet is."
Het derde Hoofddel loopt over de nafpooring en
ontwikkeling van de natuur en de oorzaaken des Bygeloofs.
Naa een reeks van voorafgaand° redekavelingen, raakende
het natuurlyk bezef, wegens Gods aanweezen of bedaan.,
den mentc!Oen als ingefchapen . even gelyk verfcheiden andere van zelf fpreekende waarheden, gepaard met de moei.
lykheid, zo niet onmogelykheid voor den mensch, om te
weeten wat en hoedanig God zy , fchryft GRATAa1A :
ti , Een hart vol vrees en onrust, ontslaande uit het gevoel
,, van e.lende eigene ongenoegzaamheid en af hangelyk.
,, heid van God, gepaard met traagheid tot onderzoek
„ omtrent God, den aart der dingen en onderlinge be„ trekkingen tusfchen dit alles, en tevens met eene on„ getemde zugt naar uitredding — zie daar, waarin wy
kortelyk de eerife en hoofdoorzaak meenen gelegen te
„ zyn van die overyling of dwaling in den mensch, waar
5 , door hy aan de Godheid eigenfchappen of werkingen
„ met betrekking tot den mensch toefchryft, die met ha.
„ re natuur niet be[taanbaar zyn , of waar door by aan
dingen buiten God , aan bezielde of onbezielde wee„ zens, die bedaan of die de verbeelding fchept, aan da.
„ den of toevalligheden kragten en werkingen toefchryft,
„ die of aan God behoren te worden toegekend, of aan
„ God zouden moeten worden toegekend, indien zy met
„ de volmaaktheid van Gods weezen beftaanbaar waren."
Eene andere oorzaak vindt GRATAMA in eene zwakheid van
Geest, welke, indien zy niet natuurlyk in denzelven huisveste , dikmaals , zo niet altoos , uit zwakheid van liet
Lichaam haaren oorfprong neemt; en hy Laaft deeze tel*
ling door verfcheiden voorbeelden, als dat van den fchran.
deren I'ERICLES, die zynen Stuurman, toen deeze met de
menigte verfchr:kt wierdt by eene Zonsverduistering, zynen Mantel voor de oogen hing, en hem vraagde, of ook
die Verduistering vérfchrikkelyk ware , of een voorteeken
s-an iet verfchrikkelyks? en, egter, toeliet, dat hem, in
zyne jongtte ziekte, een tovermiddel aan den hals gehangen wierd; — en een ander van den anders verifandigen nns4;Ar,, die zich met een yzeren gordel, met fpykers bezet,
te-
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tegen de zonde wapende, en ernftig begeerde om na het
Gasthuis der ongenceslyke armen gedraagen te worden,
om te midden der behoeftigen, en niet in zyne eigen
woonmg, te ontflaapen. „ Het zwak gemoed, dat met
„ angst in het toekomende opziet, is de eigen grond,
„ waarin liet Bygeloof zich gemakkelyk vestigt , welig
„ opgroeit, en waarin liet, zoo 'er de Rede niet ach„ ter zit , ligtelyk den meester fpeelt. Van daar is het,
;, dat de zwakfle mcnsch (al het overige :;cï ;yk geheld)
„ zeker de Bygelovigfle is; van daar ook dat de Vrou„ wen in de bekerings- gefchiedenisfen ecne grote
„ rol gefpeeld hebben." Tot Plot van dit Iloofdituk
trekt GRATAMA de hoofdeigenfchappeii des Bygeloofs
aldus te zamen.
„ Het is Bene dwaling, daarom is het onkundig; het
„ ontflaat uit een gevoel van ellende en eige ongenoc gzaamheid , daarom is het uit zynen aart zwak en naargeestig , het is vreesachtig naar de vrees , waar uit
„ het geboren wordt ; dom en werkeloos naar de traag„ heid van onderzoek, die het ten grondtlag heeft. On„ getemde zugt naar uitredding doet het alles aangry„ pen, wat zich ter redding voordoet, en maakt liet zóó
„ verfcheiden in de voorwerpen, waar omtrent liet werk„ zaam is. Het denkbeeld van God ligt 'er altyd, fchoon
zomwylen diep, in verholen, en indien dit 'er niet in
„ is, dan is het geen Bygeloof. Indien het tot eene heb„ belykheid aangroeit, gaan 'er alle die ongemakken me„ de vergezeld , die dc vrees , naargeestigheid, traag.
„ beid, domheid, en onkunde vereenigd, op den menscii
hebben, en maakt het zich ten laathen meester van den
„ geheelen mensch. Deeze doet dan afstand van alle
„ Rede. Zyne naargeestigheid fchildert hem dan alles
„ met zwarte kleuren. God wordt een dwingeland vol
„ toom, die van de menfchelyke ellende zyn fpel en
„ wellust maakt, en de frerveling een niets beduidend
;, weezen dat lyden moet. Hy veracht in anderen al
wat gezond verfland heet; al wat fraai, groot, edel is,
„ Kunflen, Weetenfchappen en de Deugd zelve ; goed„ held en braafheid is ydelheid, de beste daden blip„ kende zonden. Hy heeft geen bezigheden, dan die
„ van zynen Godsdienst, en deeze is een niets beduidend
„ gogelfpel of wartaal; zyne oogen zyn niet waardig dat
„ zy liet licht aanfchouwen , en by fluit by dagen zyn^
„ vensters: by tiagt waaien de fpooken en geesten der
„ vev-

576

VERHANDELLIGEN

verlorvenen om zyne fponde, en het is niet kragt van
, kruisten, tekenen en verbiddingen, dat hy zich voor
„ hunne woede of invloeden beveiligt. Hy wentelt zich
„ its zyn bedde, tot dat de vermoeienis hem de oogen
„ fluit; dan flaapt hy, jaa! maar de yslèlykt}e Qroomen
,, teisteren zyne ziel; dan ziet hy niet dan afgronden,
„ vuur en helle; dan zyn het Draaken die hem drei„ gen te verfcheuren; dan is het de Vorst der duisternis
„ zelf, die hem zóó zal aangrypen, en het zyn de ram„ melende ketens die hem met fchrik doen ontwaaken,
„ Reeds nieuwe flof tot kwelling nalaatende voor den
volgenden morgen. In 't kort, hy is ongelukkig door
„ en door, ledig, lui, dom, ligtgelovig , zich zelf en
Oe anderen ten last, onnut voor de zynen, voor de Maat„ fchappy en de prooi van den eeralen bedrieger, die hem
„ met uitredding vleit , welke hy noch gelooft noch ver.
„ langt." Met regt merkt GRATAMA aan, op deeze algemeene fehets, dat dezelve, naar gelange der verfchil=
lende karakters , tyden en plaatzen, onderfcheiden is, erf
nimmer op een enkel voorwerp kan worden toegepast.
Het vierde Hoofdlhuk heeft ten oogmerke, de redenen
te ontvouwen , v•aarby het zoekome, dat het By` eloof dikverf meer vermag om der Menfchcrz hart te bewegen als de
G'dsdierzst zelf fe fpoe.lig, naar ons inzien, (tapt onze
kundige Schryver van dit onderwerp af, hoewel zyne
aanmerking niet geheel ongegrond is, dat verscheiden ,
voorheen aangevoerde, bedenkingen hier insgelyks kunnen
worden toegepast. Onder de middelen, welke, in het
yyfde of laattie Hoofdituk, ter voorkoominge of weering>
van het Bygeloof worden aan de hand gegeeven, ontmoeten de volgende onzen meesten hyval : ., Leeraar Bene
„ gezonde Zedenkunde, gelyk Christus dede. Doe het
„ lelyke van de ondeugd en het beminnclyke van de
deugd kennen, en dat God een welbehagen heeft in
„ een zuiver hart, vol liefde, en in de Gebeden van de
„ zulken , die gaarne goeddoen en een afièhrik hebben
„ van het kwade. Leer Bene mannelyke verdraagzaam„ heid in de rampen des levens, en wys een uitkomst
„ aan in een leven naa dit leven, daar de nevelen zul.
len wegvallen, daar men God zien zal, en elk zyn
loon ontvangen zal. Verfpreid in uwe Maatkhap„ py allerleye nuttige kundigheden, en fnyd de nutte'
„ loze af, zoo veel dit mogelyk is. Het Bygeloof nestelt
gaarne by de onkunde, en (al het overige gelyk ge.
„ field)
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field) is de onkundigfte mensch zeker de bygelovigtle.
--- Verfpreid in uwe Maatfchappy een algemeenen
, Geest van werkzaamheid, Werkelo(;sheid en loomheid
„ koesteren het Bygeloof, Het zyn drie gefusters, die
„ de eene de andere de hand reiken. Reis door de Ian.
„ den , daar geene ieverheid is, doorblader de gefchie„ denisfen der Kloosters , en gy zyt overruigd van het geen
„ ik zegge. In één woord, vat alle die middeler
gretig aan, die min of neer rcgtfl:reelks uitloopen on
te vermeerderen de natuurlyke en zedelyke fterkte van
„ 't Volk, dat gy te leiden hebt."
Wat nu de tweede Verhandeling aangaat , welker.
Schryver niet heeft goedgevonden zynen naam beken«
te maaken, doch dien wy, uit verfcl;eiden byzonderheden,
onzes oordeeis , niet onwaarfchynlyk zouden kunnen
gisfèn : met verlof der Keurmeesteren dunkt ons veel te
fchraal de lof, enkel die van lverkzaaa heid en beleezenheil, hem gegeeven. Wy voor ons meenen in hem ontmoet te hebben, den fchranderen Wysgeer en geoeffendeii
Kenner van het menfchelyk hart. Min regelrecht, dan
GRATAMA, treedt die Ongenoemde ter zaake, en vervalt
by. meermaalen , in uitweidingen , die , immers in den
eertien opflag, met het onderwerp in geen onmiddelyk
verband ulaan. Met dit alles, zo veele blyken van oor
vernuft hebben qty allerwegen ontmoet, dat, in--deln
dien de uitspraak over den Eereprys mede aan ons ge laan hadde, onze keuze in geen kleinen twyfèl zou gehangen hebben. Liet ons bepek het toe, wy zouden, door
Bene opzettelyke ontleeding deezer Verhandelinge, onze
oordeelvelling kunnen goedmaaken. Nu moeten wy, benevens die van den bekroonden GRATAMA , de leezing
der naainlooze Verhandelinge wel ernflig aanpryzen.
Lenige Berichten nopens de Euangelifche Broederkerk, of
de zoogenaa„Mde hernhutters. Getrokken uit een kleur
Ge,rchrift van A. G. SPANGEN$ERG. Te Dordrecht
by A. Blusfé en Zoon, 1796. In gr. 8vo. Ic' bl.

eer godgeleerde bedenkingen , dan historifche na
ontmoeten wy in dit Boeksken ; en dee--rigten,
M
ze narig:en betreffen nog meer de eerfte opkomst erj

lotgevallen der Broeder - Gemeente , dan dat zy over
haargin tegcnwoordigen toeftand oenig licht verfprciden.
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Ei:I:ICIITEN NOPENS DE HERNHUTTERS.

Zo loopt, b. v., het, dus genoemd, kort gefchiedkundig
i)ericht van de Euangeliictie Broederkerk niet verder
dan tot aan den dood des Graaven VAN zINZENIaORF.
Het verflag van den arbeid der Euangelifehe Broeders
onder de Heidenen is oppervlakkig, en bevat flegts eenige algemeenheden. De Afdeeling, loopende over de
Vervolgingen, welke de Euangehfcne Broeders onder=
gaan hebben, is, met tusfchenvoeging van Oenige nadeej.
li"e lotgevallen, den Broederen bejegend, Bene kortte Ver 1i eideling over den Geweetensdwang , en dcszelfs onbeftaanbaarheid met de Leere des Zaligniaakers. Voor 't
overige ichynt dit Gefchrift voornaamlyk te zyn ingerigt
ter wegneemtnge van eenige bedenklvkheden , zo tegen
de Leere als tegen de Gebruikiykheden der Broeder- Ge
Zo zyn, b. v., zom--ment,vaydoigcbrt.
migen, en, inderdaad, niet zonder reden, gevallen over
verfheiden aanflootlyke uitdrukkingen in hunne Gezangen
of Liederen. Die Liederen, merkt onze Schryver aan ,
welke de Broederkerk voormaals gebruikte, doch „ met
„ de ecnvouwigheid en het ernf'ige der Goddelyke waar„ heid niet volkomen flrookten, zyn reeds voorlang in
onbruik , offchoon zy (voegt by 'er nevens) evenwel in het geheel niet dien zin hadden, dien men 'er,
gedeeltelyk om 'er mede te (potten , gedeeltelyk uit
„ misverftand, aan gegeven heeft."
Proeve over ëcne Ll'aal e Kerk; of ÍPys;eerig Betoog, dat
'er maar één ecni e Godsdienst tact het Ge/uk Bles
Menschdorns btflaaitbaar, op Bartle zyn kan. Door een
11anbidder van God, en een Beminnaar der uien/dien.
(Niet vertaald.) 1796. In gr. ouvo. 32 bl.
-

iet vertaald! Eene groote eere, voorwaar, voor ons
j\/ Land,
dat op deszelfs bodem zulke wanfiraaklyke,
vergiftige, lettervrugten groeien! De vryheid der Druk
als een onvervreemdbaar regt van-perzbfchouwny
den Mensch en Burger, niet ftcunende op Discusfin
van Volksvertegenwoordigers , en w'a romtrent het genomen Dekrect in geen ander licht moet befchotiwd worden, dan als eene verklaaring, dat de banden, welke dus
lang de Natie hadden gekluisterd , thans zyn losgerukt.
Is 'er dan niets goeds onder de Zonne, 't welk niet ten
kwaade wordt misbruikt? Van het dierbaar regt, „ om
9! zy
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zyne gedagten en gevoelens aan anderen te mogen
„ openbaaren, het zy door de drukpers of op eenige an„ dere wyze," levert deeze Proeve een voorbeeld op, 't
welk, indien eenig ander, onder de misbruiken moet ges'angfchikt worden. Wy zyn niet bang voor den titel
van dit Gefchryf ; dweepzieke, bevooröordeel& , 1isei e,
,eiges baatige en heersc/zzugtige rnenfchen zyn wy niet:
ook is het in ons geene verwaandheid, dat wy de Epi$hete van domren ons niet willen laaten aanleunen. Dat
wy op de eerstgemelJe zwarte lyst ons niet rangfchikken, zyn wy, grootdeels , verfchuldigd aan den Godsdienst van JEZUS, die hier , quaff , toegejuichd , doch
welks voornaame grondflagen inderdaad ondermynd worden. En dat wy geene domnoren zyn, daar van behoeven wy onzen zich waanenden oor!j ronklyken Schryver
alleen ten bewyze aan te voeren, dat zyn fchryven niets
meer of anders is, dan een ontleend naapraaten van 't
geen VOLTAIRE en andere zich noemende fraaie Vernuften gezegd en herzegd hebben, en 't welk gemoedelyke,
zelfdenkende, verftandige, menschlievende, verdraagzaan:e
en geoefrende Christenen , met mond en pen , honderd
en honderdmaalen wederlegd hebben. Wilden wy ons
de moeite getroosten , of vonden wy daar toe eenige
naodzaaklykhcid, niets zou ons gemaklyker vallen, dan
het onbeftaanbaare, het, 't zy dan uit onkunde, of moedwillig, verkeerd opgegeevene, 't welk, in dit Gefchrift,
op veele plaatzen, doorftraalt, in een helder daglicht te
plaatzen. Doch pry zouden, dus doende , dezelfde befchuldiging verdienen, die wy den Ongenoemden aantygen: wy zouden flegts herzeggen, 't geen anderen, op eene
voldoende wyze , voor ons gezegd hebben. Voor min
geoeffenden oordeelden wy dit weinige te moeten aan
opdat zy door den titel zich niet laaten op den-merkn,
mouw (pelden, alsof zy hier iets nieuws zouden aantree
fen. --- Intusfchen wc°.it het Publiek met nog meer
foortgelyk origineel vernuft gedreigd, daar de Schryver,
zo in het Iloorbericht, als in den loop des Gefchrifts,
aankondigt, dat men dit Stukje flegts hebbe aan te merken als eene proeve van een uitgebreider Werk , 't
welk, eerlang, het licht zien zal.
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DE BOEREN WEER-WIKKER.

,De Boeren Weer - zvikker; of aanlvyzing van de aaniaande
Luchtsgefleldheid , uit eenc langduurige tivaarneeming
van den Barometer; tot nut van den Landman in den
Hooi• en Oogst -tyd. 1'e Groningen, by J. Oomkens en
J. Dikema, 1796. In gr. 8vo. 26 bl.

e Schryver van dit Stukje moet onze IZaderl. Letteroefeningen niet geleezen hebben ; dewyl hy beD
tuigt, „ dat wy, zo veel hy weet, in onze Moederspraak

„ zulk eene op de ondervinding fteunende aanwyzing van
„ het nuttig gebruik van den Barometer nog niet heb„ ben, als hy hier aanbiedt. Immers deelden wy daar
in (zie de Ilgem. Vaderl. Letieroe lr voor 1792. bl.
15-65 — en rog.) de Proeven des Hoeren RICHARD KIR
IVAN, over de Veranderingen des Barometers, mede.
Proeven, wy bekennen het, die van meer omilags zyn, en
dieper gaan, dan de 11/aarn ervingen hier aangeboden, en
welker herhaalde leezing wy, te deezer gelegenheid, niet
kunnen nalaaten aan te pryzen. Behalven deeze hebben
een MUSSCHENBROEK en anderen , die in onze Taaie
over dit gedeelte der Natuurkunde fchreeven, zich daar
over uitgelaaten. Had de Opfteller gezegd , dat hy
geen afzonderlyk klein Werkje over deeze ftoífe, voor den
Boerenstand gefchikt, in onze Moederfpraak kende, dan
was by de waarheid nader gekomen.
Niettegenf} aande deeze aanmerking, bevat dit Stukje
voor den Landman een onderrigt, wegens dit in vroegeren tyde by Natuurkundigen alleen, en nu by allen,
zo bekend Weerkundig Werktuig. 't Welk zeker door
den Landman met voordeel kan gebruikt en geraadpleegd
worden, fchoon hy, door de Ondervim dii,g, zich reeds
veele Waarneemingen aangefchaft, en by Overhandreiking
bekomen hebbe, die met de Aanduidingen uit het Weerlas ontleend, grootendeels, zamenf'cemmen. Om daar in
zekerder en op vaster voet te gaan, zal by den Barometer met vrugt kunnen raadpleegen , en van de XXV hier
opgegeeven Regelen, die egter alle geenzins, voor zo
verre de onze loopen , van gelyke waarde zyn, gebruik
r^aaken. Het korte onderrigt wegens het maakzel en
de Proeve eens goeden Barometers kan hem ook van dienst
-

veezen.

Al het voorfpellende intusfchen van den Barometer
komt
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komt neder op de nettere aanduiding van de zwaarte der

Lugt, welke wy daar door bekomen, dan die wy van
elders kunnen verkrygen. Weshalven de Opfteller zeer
wel zegt, „ dat het eigenlyk de verandering van de
„ zwaarte der Lugt is , die door haare meerdere en
„ mindere persfing en drukking alle veranderingen in
„ den Barometer moet veroorzaaken. Dus betluurt het
„ Lugtgeftel den gang van den Barometer, naar de na„ tuurlyke wetten van beweeging , en doet de kwik ry.
„ zen of zakken , naar evenredigheid de Lugt zelve
„ zwaarder of ligter is." In de daad , de Barometer
is eigenlyk een Lusgtweeger. Schoon de Opfteller dit erkenne, en tusfchen beiden in 't oog boude, fchynt by
nu en dan met het Voorzeggend Vermogen, als wy het zo
eens mogen noemen , te veel op te hebben : dewyl , behalven de zwaarte of ligtheid der Lugt , zeer veele
oorzaaken tot de daadlyke Weersgefteltenisfe medewerken. 't Geen niet wegneemt , dat men algemeene Regels konne opgeeven ; doch die aan veele uitzonderingen onderhevig zyn. Trouwens, dit blykt uit veele
der Regelen zelve , die ten Plotte van deezen Boeren
1/1/eer. winker "voorkorren. Wilden de Landlieden zich
van dit Werktuig bedienen , zy zouden , in veele gevallen , de by hun reeds aangenomene Weerwaarnee.
mingen, waar op zy nu afgaan , bevestigd vinden ; en
niet zelden i'i de gelegenheid komen , om voordeel te
doen met de vroegere aanduidingen, wegens de meerdere
zwaarte of ligtheid der Lugt, welke het Weerglas fchenkt,
dan zy van elders met mogelykheid kunnen opdoen. —
In zo verre dan pryzen wy de handleiding, hier gefchon.
ken, den Boerenftand aan , en pryzen het oogmerk des
Opftellers.
-

Byvoeilels en aanmerkingen voor het Zestiende Deel der
haíerlandfche Historie van JAN WAGENAAR. Door Mr.
11. VAN WYN, Mr. N. C. LAMBRECHTSEN, Afr. ANT.
MARTINI,
E. M. ENGELL'ERTS, en anderen. Te Jim/Ierm
da , by J. Allart, 1795. In gr. 8vo. 103 blcdz.
Dezelfde, voor het Zeventiende Deel, iiz bladz.

onze belofte haasten wy ons met verlag te doen
V
it van de nog overige Stukjens deezer leezenswaardige
Byvoegfelen. Ons gevoelen, over deezen nuttigen arbeid,
LETT. 1796. N0. r4.
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hebben wy meermaalen verklaard, en behoeven die ver•
klaaring nu niet te herhaalen.
In het Zestiende Stukjen , bl. 2 - II, ontmoeten wy terIlond eene gewigtige Aanmerking, maar te uitvoerig om hier
te worden overgefchreven, over het toevoegen van. Afgevaardigden te velde, wegens de algemeene Staaten, aan
den Opperbevelhebber des Legers. Een misflag van WAGENAAR wordt daarby aangewezen, en de handelingen
van 't groot Befr)igne der Staaten van Holland, over dit
onderwerp, voorgedragen , te gelyk met het fchryven der
gemelde Staaten aan hunnen Stadhouder, welke nu reeds
den Engelfchen throon had beklommen, en des Konings
antwoord. Men ziet uit alles, hoe omzichtig de Staaten
waren om vooral den Vorst geenen aanítoot te geeven;
met hoeveel behoedzaamheid alles wierd voorgefleld en
behandeld, hetgeen tot deszelfs , het zy dan wel of
kwalyk verkregen, gezach eenige betrekking had; en de
wyze, op welke [zo als de Schryver, zacht genoeg, zich
uitdrukt] zyne Majefteit de verfchillende begrippen der
Staatsleden wist te leiden.
Op bl. 13 —i6 wordt gefproken van de vergeeffche poogingen der Staaten om den Vrede tusfchen Keizer LEOPOLD
en den Grooten Heer te bewerken, en by die gelegenheid,
bl. 16, gezegd ; „ de Gezant Haagde hier in niet naar
wensch, en men zal, in 't vervolg, zien, dat eerst ten
Jaare 1(9a, onder bemiddeling van Groot. Brittannie en
„ deezen Staat, die zaak volvoerd wierdt." Op den rand
vindt men aangehaald, WAGEN. haderl. Hist. 16 D. bl.
169. [dit moet 196 zyn]. Hieruit zoude men befluiten,
dat, in het Jaar 1692, de Vrede tusfchen de twee ge.
melde Mogendheden wierd getroffen. Doch, wanneer
men de aangewezen plaats van WAGENAAR naleest, vindt
men , dat ook toen de aangewende poogingen vruchtloos
waren. De oorlog bleef nog verfcheidep jaaren voort
eindigde niet voor liet aangaan van den Vre--duren,
de van Karlowitz, in den aanvang des Jaars 1698 (*).
De onderneeming , om de Engelfchen van de winglandye van JACOB DEN II te verlosfen , had den Staat
Bene uitgaaf gekost van 7,301,322: i:8, volgens WAGENAAR,

(*) WeG N. Pad. Hist. D. XVII. bl. 18. Zie ook de Aanmerking ia het r7de Stukjen van dit Werk, bl. $.
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NAAR (*), van welken TINDAL zeer weinig verfchilt,
fchoon by in de byzondere posten der rekeninge misflagen ichyiit te hebben. TINDAL zelve rekent deeze ibm,
in Engelsch geld , op omtrent 686,500 ponden flerling,
en hiervoor werden den Staaten, in Engeland, niet meer
dan 600,000 ponden toegelegd, welke, zo als wy hier bl.
17 vinden aangetekend, „ een derde terftond, een ander
„ derde, vier maanden daar na , en 't overlchot in den
„ Winter des Jaars 1690," zouden betaald worden.
Maar, hierin, was men agterlyk," en de Nederlanders
moesten nog omtrent drie jaarere geduld hebben.
Bekend is het getch:1, over de Nominatie van Schepenen, hetgeen, na de verheffing van WILLEM DEN II1 op
den throon van Engeland , tusfchc:n deezen en de Stad
Amflerdam ontftond. By hetgeene WAGENAAR daarom
bericht, worden hier bl. 25-32 nog eenige aanmer--tren
kingen gevoegd. Byzonderlyk is leezenswaerdig hetgeen,
bl. e6, aangetekend wordt aangaande de redenen , waarom men, ter Staatsvergaderinge van Holland, de voorflagen van Amfierdam van de hand wees, waaruit men de
vrees des zich noemenden Souverains voor zynen Koning
Stadhouder duidelyk kan bef jeuren.
-lyken
Bladz.behelst het verhaal, hetgeen WAGENAAR
in zyne Gefchiedenisfen van Am/lei dam geeft, aangaande
de valfche befchuldiging, door zekeren booswicht tegen
iummige Leden van de Regeeringe dier Stad ingebragt,
met byvoeginge van nog eenige omftandigheden , welke
den Historiefchryver onbekend waren.
By het nagaan van het gewicht , hetgeen veeltyds gefleld wordt in dingen van geene waarde, vindt men niet
zelden ftof tot meesmuilen , liet zy men lette op de gedraagingen van byzondere perfoonen, of op de handelingen
van Vorfen , Overheden en hooge Collegien. Dat by
plegtige voorvallen eenig ccrimonieel bewaard worde, is
niet af te keuren; het ligt in 's menfchen natuure, en is,
in zekere maate, tot eenti goede orde noodzaaklyk. Maar
fomtyds wordt het, door een ingebeeld point d'honneur,
gedreven tot belachlyke uiterften. Een voorbeeld daarva n ontmoeten wy in deeze Byvoegfels (t), hetgeen wy
niet

(*) Vad. Hist. D.
ni. 142.
(t) Bi. 55, 5 6 , 57.

XVI. bi. 24. TINDAL,
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niet kunnen nalaaten den Leezer mede te deelera. Wand
neer Koning WILLEM, op den vyfden van Sprokkelmaand
des Jaars 1691 , uit Engeland gekomen , in den Haag
zyne intrede deed, „kwamen,"zegt onze Schryver,, ,,bef
,, de de Hooge Kollegien [te veeeten de Staaten Generaal
„ en die van Holland] in derzelver Vergaderplaatzen ....
„ byeen; van waar zy zig naar den Vorst begaven, om
„ hein te verwelkoomen. Hier uit ontftondt , ten zelven
„ dage, een nietig, naar heevig, gefchil. 't Zy dat men
„ elkander, hier, een vlieg , gelyk men fpreekt, op 't
„ ftuk van den voorrang, hadt willen afvangen, 't zy ie„ der zynen yver , in het eerst begroeten zyner Maje„ Reit, als om flryd, wilde aan den dag leggen, of dat,
„ misfchien, deeze beide zaaken te faainen liepen, zeker
is het, dat, zo dra men, ter Generaliteit, 't verrigte
„ aldaar voorlas , in de volgende bewoordingen „ Hun
„ „ Hoog Mog. zyn, en corps, gegaan naar de apparte"
„ „ menten van zyne 1M-Tajefleit , en hebben dezelve al„ „ daar, ... de eer/Ze voor alle hergaderingen en Colle„ Kien, verwellekomt en gecongratuleert," de Holland„ fiche Afgevaardigden , hierop , deeden aanteekcnen ;
„ „ dat zy den inhoude van dien, eapresjelyck, desavoueer„ „ den, als hebbende de Heeren Staaten van Holland
„ „ en West- Vriesland, hare Principalen, zyne Majefleyt,
„ „ en corps, voor haar Hoog Mog. , beneden aan de
koets , gecomplimenteert, en , vervolgens, tegen de
,, „ Refolutie protcfeerden. ...." De overige Leden der
algemeene Staatsvergadering verzogten wel, hier op,
„ aan die van Holland, derzelver aanteekening te ligten,
„ by gebreke waar van zy zig hunne tegen -aanteekeninget
„ voorbehielden ; doch 't is, meen ik, hier by, gebleeven."
n--- 2 delheid der yrlellieden!
Deerlyk is hetgeen wy, bl. 59, uit eenen brief van
den Ambasfadeur CITTERS, aangaande het uiteinde van
den Admiraal KORNELIS TROMP, leezen, maar hier niet
zullen overneemen.
Over het voorgevallene met de Stad Goes, in Zeeland,
in den Jaare 1692, waarin Koning WILLEM een zo
willekeurig gezach oefende, vinden wy weinige byzonderheden aangetekend, bl. 67-69.
Breeder zyn de Aantekeningen over den handel tegen
de Gebroeders SIMON en KORNELIS VAN HALEWYII ,
welken (ten minften de laatstgenoemde) zelven den Stadhouder den weg gebaand hadden tot de onbepaalde magt,
`vel-

-

-
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welke deeze nu te Dordrecht oefende , en waarvan zy
thans zelven de uitwerkfcls gevoelden. De Byvocgfels
over deeze rechtspleeginge loopen van bl. 69 tot 78.
Zeer merkwaardig wordt,op bladz. 8z, genoemd het Zeegevecht van den I9den of 291ten van Zomermaand (*),
waarin JAN BART drie itaatfche Oorlogfchepen veroverde,
en den Schoutbynacht HIDDE TJERKS DE VRIES, Zoon
van den beroemcien TJERK HIDDES, doodelyk gekwetst,
te Duinkerken gevangen bragt. Het blykt uit het hier
gegeven verhaal , dat dit onheil den ftaatfchen Bevelhebher, met nog twee andere braave luiden, overkwam door
de ichandelyke lafhartigheid van vyf Kapiteins, die, in
plaatze van hunnen plicht te doen, den vyand de fpiegels
toekeerden. Wy tekenen dit hier te meer aan, dewyl
liet ons heugt, dat wy fointyds den eerlyken DE VRIES
zelven geheel ten onrechte van plichtverzuim of lafheid
hebben hooren befchuldigen.
Bi. 94 enz. zyn leezenswaardige Aantekeningen over den
bindel der Oostindifche Maatfchappye, maar voor ons te
uitvoerig ter overneeminge.
In eit Zestiende Stukjen zyn weder niet weinige druk
achter het Zeventiende-feilngop.Lyst,
Stukjen geplaatst, verbetert wel veele dcrzelve, maar niet
alle. Hee ongenegen om gebreken te vinden, oordeelen
wy ons verplicht Benen zeer zinfl•oorenden mistlag aan te
wyzen. Op bl. 6i, reg. 16, zal de Leezer zich zekerlyk
verwonderen hoe eene Srnyrnafche Vloot te .iengale kwam.
Zy kwam daar niet, maar te King/ale in Ierland. Zie
WAGENAAR, bl. 152.
Wy gaan nu over tot het Zeventiende Stukjen deezer
Byvoegfelen. Op bl. 4 en 5 ontmoeten wy hier twee
korte Aaltekeningen over den oorfprong van het beruchte
Verdrag van Verdeelinge der Spaanfche Heerfchappyen,
den Iiden van Wynmaand 1698 in den Haage gefooten.
WAGENAAR zegt: „ De Franfchen verfpreidden, zedert,
dat Koning WILLEM dit Verdrag van Verdeelinge eerst
„ ontworpen, en voorgeflaagen hadt. Doch, (voegt by 'er
by) volgens onpartydiger berigten, ook van Franfchen
„ zel(*) Het eerstgenoemde getal heeft WAGENAAR overgenomen
uit het ;7otirnal Ilijlorique du P. DANIEL: de Schryver van h_t
Byvoegfel verklaart zich voor her andere, op hukken van

grooter gezach.
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„ zelven, moet men de ecrfle opening tot het zelve tlel; len op rekening van het Franfche Hof zelf." Voor
het eerstgettelde worden in (le Vadert. Historie, D. XVII,
bl. 13, aangehaald de Memoires de Al. de TORCY , voor
het andere het journal Miforique van P. DANIEL. De
Schryver van de flan>.ierkinge op deeze plaats betuigt by
TORCY dit niet te vinden, en haalt, uit deszelfs Memoires,
woorden aan , welke duidelyk den eeroen voortag van
dit werk aan LODEWYK DEN XIV toefchryven. Vanwaar dan het zeggen van WAGENAAR ? Het komt ons
voor, dat, ter aangehaalde plaatze der Paderl. IHistoric,
de Kanttekeningen w en x verkeerdlyk gefield zyn , en
dat het laatstgetlelde aan TORCY, het eerfle aan DANIEL,
moet toegekend worden. Immers deeze geeft Koning WILLEM (niet LODEWYK) op als den ontwerper van het
Verdrag. Dus zoude de zaak enkel beflaan, of in erne
fchryffeil , of in eerie onverbeterde misflellinge van den
Drukker. Volgens TINDAL (Contin Of RAPIN 'S fliJlory of En^land, Vol. 1I. p.447, van den druk des Jaars
1761) waren fumnngen van gedachten, dat de eerfie ope •
ning tot dit Verdrag, in Lentemaand des Jaars i691 ,
door den Franfchen Koning was gegeven aan den Graave
.

Jan PORTLAND.

Wy zouden in verfcheidene Aanmerkingen slof van befpiegelinge voor den nadenkenden Leezer kunnen vinden,
by voorti. over de bekrompen denkwyze der Wethouderfchap van Hamburg, welke, nog in het laatst der voorgaande rouwe, den ilaatíkhen Refident aldaar het bc,uwLn
eenei Kapelle , ter oefeninge van den hervormden Godsdienst, achter zyne huizinge, wilde beletten, bi. 9.
Over den vergeeffchen voorflag der Regeeringe van Rotterdam, `er Staatsveigadeiinge van Holland, dat de Rege,íten van die Provintie , tot bevordering der Inlandfche
Handwerken, .... zouden belooven, om, met hunne Peribonen en Familien, de overige Ingezetenen .... te zullen
voorgb aan, ïn het draagen van binnenslands gemaakte floffen ... enz. „ Men maakte," zegt de Schryver, bl. II,
„ dit vorftel Conymisroriaal, en het bleef fleeken." ---Over de wonderíyke naauwgezetheid der Euangelifclien
of LuiherJchen in Duitschland, om toch vooral den Greaoriaanjchcn Styl, als van eenen Paus hervoortgekomen, niet
aan te neemen, niettegentlaande deszelfs blykbaare juist
zonder 'er toch eenige geringe verandering in te-heid,
maaken, uit welker hoofde men hem den nieuwen ,7uliaanfcaler3
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fchen Styl der Euangelifchen konde noemen , bl. 15.
Doch wy willen dit Uittrekfel niet te lang maakera ,
en evenwel nog gaarne het Bene en het andere aan
-Ifipen.
Men weet dat WAGENAAR (*) eene vry uitvoerige befchryving geeft van het charac^cr van WILLEM DEN IIÍ. Een
trek of twee worden hier, bl. 29 en 30, by deeze fèhets
gevoegd. Reeds in het Vyftiende Stukjen, bl.. 36, had
de Schryver van het daar geplaatlfe Byvoegfel eenen
brief van den gemelde? Vorst, denkelyk aan den Raad
FAGEL, geplaatst, als welke, gelyk by zich-penfioars
uitdrukt, 's Vorfl:en leevendigcn (waarom niet liever drif
eigen of ligtgeraakten) aart , natu!irlyl:, affchilder(1e.
In hetzelfde Stukjen, bl. yo, was gelproken van des Prinfen wrok tegen VAN BEUNINGEN , en de onbetaamelyke
wyze, waarop by deezen behandelde. Hier wordt, bl.
So, iets gezegd van des Konings feilen, ter gelegenheid
van het zeggen van WAGENAAR : „ Zelfs heeft Bisfchop
„ BURNET gefchreeven, dat hy vry was van alle on„ deugd, eene foort alleenlyk uitgenomen, welke hy ech„ ter zorgvuldiglyk bedekt wist te houden. Doch (voegt
WAGENAAR 'er by) deeze Sc}iryver meldt niet, ti;-elke
„ deeze ondeugd, of dit gebrek, geweest zy: en 't ftaat
„ ons niet vry, in eene zaak van zo veel gewigt, op gis„ fingen van anderen, te bouwen (t)."' Ondertusfchen
heeft dit ftilzwygen van BURNET aanleiding gegeven,
zo als natuurlyk was , tot allerlei vrermoedens. Men
heeft zich verbeeld , dat het iets zeer ergs, iets onnatuurlyks, moest weezen , hetgeen de Bifchop niet ver
zich f^haamde, te noemen. De Schryver van dit-kos,f
Artikel wil hieromtrent ook niets bepaalen , maar oor
evenwel, niet ondienrig, eene plaats uit het Leevei-delt,
Van w. WHISTON , door deezen zelven befchreven, hier
over te noemen, daar dit werk, waarfchynelyk, hier te
lande, by niet veelen bekend is. „ Kort na den dood van
„ Aartsbifchop TILLOTSON , zegt de Schryver, in het
Jaar 1694., llierf die alleruitmnntendfle Vrouw, Ko
zegt , in de H;storie-,nigMARI.BfchopDUNET
,,

van zynen tyd, dat honi7,g wrr,LEM zich toen zeer overgaf aan godsdienJiige overdenkingen , ert afgezonderde

,, ba e_
(*) Vader!. His:. D. XVII, bl. io8 enz.
(t)
D. XVII, bi i r7.
Ss 4
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„ gebeden. Dat de nieuwe ]artsbifcliop Tennifan diksvyf
en lang eichter•een by hem tinas ; en dat by plegtige en
ernfiige befrtiterz neem om iri alle opzichten een nuaauw„ keurig en voorbeeldig Christen te worden (*). Maar
„ by geeft geen byzonder voorbeeld van deeze plegtige
„ err ernf ige Befluiten, Ik kan 'er een van geeven, dat
„ aanmerkelyk is, dat en den Koning en den Aartsbi,, fchop zeer tot eer verftrekt, en hetgeen ik in dien tyd
„ hoorde van mynen Patroon Bifchop MooR; welke een
„ was van het treurige gezelschap van Bifchoppen, waar„ van BURNET kort te vooren 1preekt, die by haar [de
Koningin] waren , wanneer zy de laatfle maal het
Het voorbeeld is dit: 'er was
Nachtmaal ontving.
„ eene hooffche Vrouw , de Lady VILLERS, met welke
Koning WILLEM, zo als wel bekend was, te gemeen.
„ zaam was geweest, en aan welke by groote geschenken
„ had gegeven. Na den dood der Koninginne nam de
„ nieuwe Aartsbifchop, het zy de Koningin dit voor
„ haaren dood van hem verzocht had, het zy uit eigene
„ beweeginge, (want dit is my onbekend) de veyheic,
„ van hem [den Koning] voor oogen te houden, hoe zeer
99 by zyne uitmuntende Vrouw had vei ongelylzt door zyn
„ overfpel met Lady VILLERS. De Koning nam het wel
„ op, en ontkende zyn niisdryf niet, maar beloofde den
„ A:rrtsbifchop ern(liglyk , dat hy niet meer niet haar
„ te doen zoude hebben. Ik geloove, dat hy dit befluit
9 , nakwarn, hebbende van eenen anderen kant vernomen,
„ dat de gemelde Lady zich verwonderde., dat zy den
„ Koning nooit naeer konde te zien komen na den dood
„ der Koningit:ne (t)." Het misdryf van overfpel is
.zekerlyk erg genoeg, maar het flilzwygen van ISURNET
beeft wel gelegenheid gegeven tot nog ergere verdenkin-.
gen. Deeze, waar men kan, uit den wech te ruimen,
zyn wy verplicht aan alle onze medemenlchen, wie zy
ooi: zyn neogen,
Bladz. 31 enz. behelzen verfcheidene ophelderingen
aangaande den handel van JAKOB WOUTElts, die, gelyk
WAGENAAR , bl. aso, fchryft, verdacht gehoulen werd,
, dat
(*) In de Franfche Vertaalinge van het Werk van BURNET,
welkè ik al1een bezitte , zyn (Tom. IV, p. 27,z.) de uitdrakkingen een weinig an4lers,niaar zonder verfchil in het zaaklyke.
(t) r "cuio;'r: of the Li/e d Writings of Mt. w, WnisTev
p9 i

13,
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„ dat by een ontwerp gefineed halt, om den Koning van
„ Pruisien te helpen aan 't bezit van 't lM lark Yraaffchap van
„ Veere en Vlisfingen, en zelfs van 't Stadhouderfchap
„ der voornaamfte Gewesten." Lceze ophelderingen zyn
merkwaardig op zichzclve. jammer is het, dat de Schryver, d',or het f}ilzwygen der Refolutien van Holland,
het einde van dit gewigtig geval niet heeft kunnen ont.
dekken.
Aan de mishandelingen, door de Engelfchen onzer Natie
aangedaan, zyn wy thans al zo gewoon, dat niemand zich
zal verwonderen over de belemmeringen, welke dit, den
Nederlandfchen voorspoed altyd belaagend , Volk onzen
Koophandel toebragt, zelfs, terwyl wy, met hetzelve tegen
Frankryk verbonden , den oorlog niet alleen naar, maar
boven, vermogen voortzetteden. Wy hebben daarom meestal verkozen de voor4eeldén hiervan met ftilzwygen voorby te gaan , en zullen nu ook Hechts den Leezer wyzen
tot hetgeene by daaromtrent , bl. 66 enz. van dit Stuk jen, kan aangetekend vinden. Eveneens doen wy omtrent de rechtmaatige Aanmerking op b1. 85, waarvan wy
alleen het volgende zullen overneemen : „ Denklyk zou
„ de tnenmaalige gefteldheid van zaaken (in het Jaar
1709) ons Gene glansryke vrede hebben bezorgd, in.
„ dien niet, aan de eerie zyde ; om van het fterven van
„ Keizer JOSEPH I te zwygen; de eerlyke, en altyd prys.
lyke , naauwgezetheid van den Staat , om zig van de
belangen der Bondgenooten niet af te zondërer ,
doch, aan den anderen kant en voornaatnlyk , de on„ verwagte afval der Engelfchen.... de kans des oorlogs
„ doen keeren , en de zaaleen, op 't einde, Bene gansch
andere en oneindig rain voordeelige gedaante gegeeven
hadr " Hoe getrouw de Staaten in het algemeen,
en byzondere Staatsleden op zichzelven, de belangen van
liet groote Bondgenootfchap bleeven aankleeven , blykt
uit het geheele beloop der van tyd tot tyd ondernomen
Vredehandelingen , en wy vinden 'er hier, bl. 8- enz., een
ilaaltjen van in het gedrag van den Goudafchen Burgemeester BRUNO VAN DER RUSSEN. - Dan hoe roem
ook de oorlog gevoerd wierd, en tot welken top van-ryk
aanzien het Gemeenebest geftegen ware , men werd te,
eenemaal uitgeput door de overmaatige kosten, welke tot
goedmaaking van dit alles vereischt werden, zo dat men
zelfs, gelyk hier hl, 98 gemeld wordt, zich genoodzaakt
zag, geld op te neemen tegen den onmatigen intrest van
Ss 5
riem
,

-

593

BYVOEGSELS TOT DE. VADERL. HISTORIE

negen, ja tien, ten honderd , tot dat men eindelyk den
Vrede van Utrecht voor lief moest neemen, zo als het
Frankryk en Engeland behaagde ons denzelven voor te
fchryven.
Wy zullen ons verflag van dit Stukjen weder fluiten
met meldinge van eene zeer zinttoorende Drukfeil. Bladz.
69 reg. ,7 v. o. flaat vry, daar, gelyk de zamenhang uit
moest gelezen worden verbeurd.
-wyst,

JJe Oude en Nieuwe Conflitutie der Vereenigde Staten van
4merika, uit de beste Schriften in hare gronden ontvouwd. Door Mr. GERHARD DUMBAR , Lid van de Maat.
fchappy der Nederl. Letterk. te Leyden, van het Provine. Utrecht/die Genoot/ch. van Konflen en Wetenfchappen , en van het Genootfchap , pro excblendo Jure Patrio, te Groningen. Derde Deel. Te Ahnflerdam, by J. A.
Crajenfchot , 1796. In gr. 8vo. 292 bl. behalven heg
Register op de Drie Deelen.
Ty,r elhaast hoopen wy het Derde en laatíle Deel deezes
vY Werks te zullen ontvangen , waar in de byzon„ dere Inrigting van den Ahnericaanfchen Regeeringsvorm
„ ftukswyze zal overwoogen worden," was het flot onzer
Aankondiging des Tweeden Deels van dit hoogfchatbaar
Werk (*), waar aan wy veel dubbelverdienden lofs gaven. Reikhalzend hebben wy, zints den Jaare 1794, uit
na de komst van dit Slotdeel. Een reikhalzen ,-gezin
vermeerderd , toen de jongfle Staatsomwenteling in ons
Vaderland voorviel, en te wege bragt, dat het vastflellen eener Nieuwe Conflitutie voor ons Vaderland eene
volflrekte behoefte wierd. Dan wy hebben in verlangend
verwagtea tot heden moeten blyven. En haasten wy
Ons, om onverwyld dit Deel onzen Leezeren bekend te
rnaaken.
Van dit verwyl, daar de andere Deelen elkander veel rasfer volgden, geeft de Schryver zynen Leezeren 't volgend
verflag : „ liet is voornaamlyk aan de tydsomfl:andigheden
te wyten, dat dit Deel,welk wy, meer dan een jaar ver„ leden, als eerlang op het Tweede zullende volgen , aan.
„ kon-

(*) Zie onze Vaderlcndfche Letteroef. voor 't Jaar 1794. hl.
6,lo. Van het Eerfle" Deel hebben wy daar gefprooken bi. i43.
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„ kondigden, niet eer dan nu kon in 't licht komen. Nog,, thans was hetzelve vóór dc Omwenteling, die in den
aanvang van dit jaar voorviel (*), gel- el afgefcllrec.
ven: eene omftandigbeid, welke wy noodig agten den
Leezer vooraf te kennen te geeven, op dat by daar
in geene aanmerkingen verwaste , die toen niet konden
gemaakt worden , en welken naderhand, indien wy daar
toe al mogten geneigd geweest zyn, gebrek aan ledigen
„ tyd belet zoude hebben in orde te brengen. Zy, die
de ftaatkundige betrekkingen onzer verbonden Gewesten doorzien, zullen ook zodanige aanmerkingen niet
„ behoeven, om de vergelykingen tusfchen deezen' en de
„ Amerikaanfchen te maaken, waar toe de tegenwoordige
roeiland deezer Republiek ieder, die in derzelver belan„ gons deel neemt, moet uitnoodigen; te meer uitnoodigen,
„ naar maate het onbetwistbaar is, dat, hoe groote en hoe
„ veele verfcheidenheden ook tusfchen beiden mogen zyn
„ aan te wyzen , 'er egter , - in eeroen politieken zin,
„ geen Land betiaat, of ooit beflaan heeft, in het welke
meer , of zo veele, overeenkomicen met het onze te
„ vinden zyn als in den Staat der Vereenigde Ameri„ kaanen.
„ Terwyl veelen , en onder deezen niet weinigen der
„ bedaardtten , der verftandigltcn, der agtenswaardigflen,
„ uit de Franfclie Natie ons als met ééne flcm vermaa„ nen , dat wy hunne inrigtingen liever als baakgin, welke
de klippen aanduiden, dan als voorbeelden, die onze
navolging eifchen, beschouwen mogen ; terwyl die in„ rigtingen zelven ons leerel kunnen, hoe veel gema i,ly„ ker het zy te flegten dan te bouwen , te veranderen
dan te verbeteren, en hoe zeer eerie kwalyk geplaatile,
„ eene te veel in één middenpunt verzamelde, raagt, ook
in eene Republiek , alle de ysfelykheden van liet Des„ potisme kunne voortbrengen ; zoude , onzes oordeels,
„ een Amerikaansch Burger, die zich thans in 't midden
„ onzer bevinden mogt, met een zegepraalende veymoe„ digheid de tafelen , op welke de Contlitutie van zyn
„ Vaderland gegraveerd waren, voor onze ooges kunnen
ophangen , en ons toeroepen : ziet hier eerie genomen
„ proeve , welke de ondervinding van eengin- geruimen
, tyd reeds heeft bekroond ; ziet hier eene Conflitutie,
„ on(*) Dit Voorberigt is den 12 Dec. 1795 gedagtekend.
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onder welker invloed myne Landgenooten een reeks
„ van jaaren in rust en voorfpoed geleefd hebben, onder
„ welke de veyheid nog nimmer heeFt in gevaar ge„ (taan , en onder welke de Staat Reeds toenam in aan.
„ zien en in raagt.
„ Men denke ondertusfchen niet, dat wy, eenen Ame„ rikaan met deeze taal invoerende , daarom in 't begrip
„ i}aan, dat hier te lande niets anders te doen zyn zoude
,, dan de Contlitutie van Amerika geheel over te neemen,
„ of zelfs maar in haare meest kenmerkende trekken te
„ volgen. liy, die zulk eene leer predikte, zou niets zo
„ zeer bewyzen als dat hy noch de onderfcheide geffeld„ heid der beide Landen, noch de onderfcheiden denk„ wyze der beide Volkeren , welken hy in eenen vorm
begeerde te kneeden, behoorlyk had overwogen. Dit
„ alleen meenen wy te mogen vasthouden, dat de Atne„ rikaanfche Regeeringsvorm op die egte grondflagen
„ gebouwd is op welken de vryheid, de rust, de voor„ Broed en de onafhanglykheid,van Bene natie gebouwd kan
„ en moet worden; dat de wereld nog nimmer een felzel
van regeering gezien heeft, welk het ziftend onderzoek
„ van den Wysgeer, van den door historie en ondervinding
verlichten Staatsman , beter zal kunnen doorfl•aan ; eii
„ dat, welke verfchillende wyzigingen eene andere landsge, fleldïeid, eerre andere volksgeaartheid, andere begrip.
„ pen, andere gewoonten, met één woord allerlei toeval.
„ li ge omi andigheden, ook mogen noodzaaklyk maaken,
„ die zelfde grondflagen mede hier zullen behooren aange.
„ nomen te worden, indien men zich eenen goeden uit
onze hervormde (dit zal hervormende zyn moe--„flagvn
g , ten) poogingen zal durven belooven (*).
„ Wy treeden hier in geene byzonderheden. Dat eene
„ naauwgezette overweegmg van het werk zelf beflisfe
, of wy ons te warm of te onbedagt hebben uitgelaaten.
„ Wy
„

(*) „ Het is blykbaar, dat de Franfclien in hunne nieuwe Conflitutie ook veil nader by de Amerikaaniche gekomen zyn, dan
te vooren: ea tevens uit den lof, dien BOISSY D'ANGLAS, in zyn

Discours Prelimiraire au Projet de Conf1itution pour la Reprahllqve Fraecoife, aan de Amerikaanfche \Vetgeeving toezwaait, te

vermoeden, dat zy dezelve nog meer zouden gevolgd hebben,
indien de verfchillende omftandigheden van beide de Landen,

of misfchien de verfehillende volltsbegrippen, hun niet liaden
o den weg geflaan."
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j Wy voor ons bekennen, nooit zo overtuigend , als on.
„ der de bearbeiding van 't zelve , van die groote waar„ heden te zyn doordrongen geworden; dat in elke maatfchappy ergens eene alles overtreffende en onbegrensde
magt moet plaats hebben; dat het gevaar, uit zulk Bene
„ raagt te dugten, alleen te verhoeden is door dezelve
„ te verdeelen, en het evenwigt tusfchen dezelve te be„ wasren; dat dit evenwigt niet bewaard kan worden zon.
„ der aan ieder tak van magt de middelen in handen tegeeven om zyne onaf hanglykheid tegen de anderen te
„ befchertnen ; en dat eenheid en onverdeelbaanccid vaag
het algemeen beftuur noodwendig vereischt worden om
de algemeene belangens van een volk niet goeden uit„ flag te beftieren : waar wy dan dir moeten byvoegen,
dat ook, onzes oordeels , ai die eenheid en onverdeet„ baarl.eid, welke tot dit oogmerk kan dienftig zyn, j ij
„ den Amerikaanfchen Rel eerinusvorm is te vinden."
Schoon dit afgefchreevcn ged else des Voorberigts wat
lang zy, zullen wy des onze Leezers om geene veríchoo•
ning behoeven te vraagen , daar wy wel durfden verornder[Iellen, dat zy van deezen Schryver wel gaarne eenigermaate op dit f}uk eene Politieke Gcloofsbelydenis za
laaien dezelve aan hunne bcoordeeling.
-gen.Wy
Voorts wyst de Burger DUMBAR, naar gewoonte, de
bronnen aan, uit welke by in dit Deel zyns Werks geput
heeft. Zyne eigene gedagten, in het lichaam des Werks
geplaatst , doen zich van zelfs genoeg onderkennen, en
zyn meest in Aantekeningen aan den voet der bladzyderi
te vinden.
De Hoofdafdeelingen deezes Deels , die niet de neer
byzondere Onderf'cheidingen voor 't zelve geplaatst zyn, beftaan in de IJefc•hrinwing van het Huis der Reprefèntanten Befchou,vin van den Senaat — .Be%houwinb
van de Uitvoerende Meigt, of van liet Pref.•,lentfchup der
Yereenigde Staaten
Befchouv ing van de Reg:erlyke Mag.e
en Gemengde Aanmerkingen , als Vc klaas ing van
Reten hryheid der Drukpers — Middiele,l, sw•elken het Molk heeft om het Gedrag der Reaet'ten gade .e
taan Over 't bewys in geval van herraad -- Af.
fcha Ping van den Slaavenhandel
Middelen om de Conn.
fitutie te verbeteren.
Onder de hoedanigheden, die in de Kiezers der Reprefentanten geëischt worden; een fIuk, dat de Conventie
op geen eenpaarigen voet fchynt te hebben kunnen brengen;
,

,
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gen; vinden wy, ondanks den algemeenen geest van Toe.
eeflykheid en uitgeflrekte Verdraagzaamheid in het Godsdtenítige; , dat, in Zuid- Carolina en Delaware, de Kiezer
eene zekere Geloofsbelydenis moet afleggen. „ In Zuid
Carolina is dezelve van kleinen omvang; bef}aande al„ leen in het erkennen van een Opperweezen, en van een
'Toekomenden Staat van Belooning en Straf. -.., Maar
„ in Delaware moet men eerre verklaaring ondertekenen,
welke liet geloof van de Drieëenheid en van de God„ lyke Ingeeving van het O. en N. Testament behelst."
Wonder vreemde Fisch in een Vry Land!
Van het regelen der Verkiezingen gefprooken hebbende,
vermeldt de Scliryver in Gene Aantekening: „ Van elders
is ons gcblee'ken, dat het uitblyvcn der Ingezetenen op de
Verkiezingsdagen, vooral van die klasli van Ingezete„ nen, welke men meest bekwaam agtede om eene ver., Handige keuze te doen , meermaalen in Amerika ftoffe
„ tot ernf'cige klagten en oorzaak tot een Ilegte keur ge„ gecven heeft. Waarom hierin by eerre nieuwe Con„ ttitutie niet voorzien is, kunnen wy niet zeggen;
„ maar, onzes oordeels, behoorden hier refit en pligc ge„ paard te gaan, en allen , die ter Verkiezing beregtigd
„ waren , ook door toereikende boeten gedwongen wor„ den om hunne fteinmen in te brengen." — Wy zien
dat dit gebrekkig opkomen niet alleen hier te Lande, maar
ook in onze; ica, plaats grypt ; of DTMBAR's voorgeflaagen middel aanneemlyk zy, twyfelen wy zeer.
Onnptelbaar veel zyn de byzonderheden , en treffend
veelal de redenen, hier aangevoerd, om de opgemelde ge
^l,ncricaanfche aangenomene Conflitutie te-deltnr
billyken , uit de beste Schryvers in dat verlichte Land
der Vrylleid ontleend. I)an de tydsomftandigheid, waar
noopt ons om over te neemen eerre Aan -inwyverk,
Heeres DUMÏ;AR, op de Afdeeling Over de-tekirgds
Ge yk,15eiI der Vertegeawyoordiging van de Staaten in dei
Senaat. Dezelve kan ter ophelderinge dienen van geen
onopmerklyk gedeelte der reeds aangevoerde Staatkundige Geloofsbelydenisfe onzes Schryvers. Hy laat zich its
deezer voege hooren:
De manier, op welke onze Schryver dit punt der
Coni'titutie verdedigt, is in der daad flaauw, en men
„ ziet wel, dat by zoude gewenscht hebben, dat de om.
flandigheden van Amerika niogten toegelaaten hebben,
, dat de evenredigheid der Vertegenwoordiging in den Se„ naat,
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„ iaat, zo wel als in 't Huis der Reprefèntanten, naar de
menigte des Volks in eiken Staat had kunnen ingerigt
„ worden. Een Nederlander , die den toeftand van het
„ Amerikaanfche Bondgenootfchap naar dien onzer zeven
Vereenigde Gewesten afmeet , moet die verdediging
„ zelfs veel te flaauw voorkomen. Indien de zeven Dro„ vincien in alle Vergaderingen der Unie naar evenredig
heid van derzelver bevolking vertegenwoordigd wierden,
„ zoude het gezag van Holland een zodanige overmagt
„ hebben, dat de Stemmen der andere Gewesten naauw„ lyks zouden behoeven geteld te worden, en welken de
gevolgen van zulk een overwigt zyn zouden, kan niet
„ bezwaarlyk te berekenen vallen voor hun, die veeeten,
„ hoe zeer de Hollandiche belangen in veele opzigten van
„ die hunner nabuuren, inzonderheid van die der Land„ provincien, verfchillen: en hoe zeer doezen in dien han„ del, welken haare gelegenheid haar nog toelaat , en in 't
;, gemeen in het voortzetten van veele takken van in„ dustrie , door de Hollandfche inrigtingen belemmerd
„ worden. Thans komen die belemmeringen voort uit de
„ magt, welke ieder Provincie voor zig behouden heeft,
„ om over den binnenlandfchcn handel volf?rekt voor zig„ zelve te befchikken; waar uit voortvloeit, dat ieder
in dit opzigt de nabuurige Gewesten byna op denzeif.
„ den voet befchouwt en behandelt , als vreemde natien
elkander befchouwen en behandelen. Indien nu die punten
„ der Amerikaaníche Conflitutie , welken het regelen van
den Koophandel , niet alleen met vreemde Mogenhe„ den, maar ook tusichen de Staaten zelven, aan de Re„ geering der Unie overgeeven, en tevens de byzondere
„ Staaten beletten elkanders nyverheid door 't invoeren
van inkomende en uitgaande regten te fnuiken, (Comfit.
„ Art. I. Afd. 8 en ro. I Deel bl. 231 en !+,9) ook
„ hier te lande plaats hadden ; doch daar tegen tevens de
„ invloed der Provincien op de raadpleegingen der Unie
„ geheel met derzelver betreklyke volkrykheid gelyk
„ ílondt; zo zouden die Provinciaale belemmeringen wel
vervallen, maar zoude men egter nog in de algemeene
„ inrigtingen niet die onzydigheid mogen verwagten, welke
de geringer Provincien beveiligen konde van ten aan„ zien der middelen van haar beftaan meer dan anderen te
„ worden gedrukt. Men zegge niet, dat het belang, welk
„ het Gene Gewest daar in kan ílellen, dat het zyne in„ dustrie ten koste van een ander uitbreide , alleen een.
^j ge-
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gewaand belang is ; dewyl men, zync nabuuren belet.
„ tende te winnen, dezelven in dezelfde maate belet het noo„ dige ter vervullinge van de algemeene béhoeften toe te
„ brengen. De ondervinding van alle tyden heeft geleerd,
„ wat de beste theorie vermag, wanneer zy niet byzondere belangen heeft te kampen. De doorzigtigfle Staat„ kundigen zyn het daar op eens, dat, met weinig uit
zonderingen , alle voorregten en uitsluitingen in 't fluk-„
van handel en trafieken voor 't algemeen nadeelig zyn,
„ en des niet te min ontmoet men het ganfche land door
„ niets anders dan oerooien , collegien, gilden, ftapel„ repten en allerlei uitfluitingen. l\'Ieu doorreize geheel
Europa, en men zal byna overal het zelfde aantrefrea :
„ zo dat men zeggen zoude, dat de Burgermaatfchappyen
„ aangegaan waren, niet om elkander het beflaan gemak„ lyk te maaken; maar om elkander zo veel doenlyk in
„ het vinden van eene kostwinning te verhinderen.
„ In Amerika is het anders met de zaak gelegen. Geen
„ enkele Staat is daar zo groot of kan zo groot worden,
„ dat by een overwigt over de anderen heeft of verkry„ gen kan ; en fchoon de groote Staaten al het zelfde
„ overwigt in den Senaat als in het Huis der Reprelen, tanten hadden , fchynt het dat dezelven geen belang
„ konden hebben om inrigtingen te maaken, waar door
„ de voorfpoed der kleinen zoude onderdrukt worden.
„ Alle de Staaten zyn zodanig gelegen, dat zy, hoewel
„ in minder of grooter maate, deel kunnen hebben aan
den buitenlandijhen Handel, en allen hebben ook op
„ dezelfde wyze belang bv den Landbouw."
Wy maaken geene Aanmerkingen. Dit Onder werp is 'er het dagelyks voorwerp van , by den naden
Vaderland lievenden Nederlander het-kendzy
Wy fluiwordt hem van alle kanten toegelicht.
ten deeze Aankondiging met het Plot des Werks. „ Het
„ zal," dus luidt 's Schryvers affcheid van zyne Leezers,
„ aan hun (laan, te beoordeelen, of wy te veel beloofden,
„ toen wy hun een keurig ftelzel van egte praktikale
Staatkunde deeden verwagten. Volmaaktheid, wy her„ haaien het nogmaals, is in een werk van menfchen
„ handen niet te zoeken. Genoeg zoude het zyn, indien
„ men bevondt , dat de nieuwe Amerikaanfche Regeerings,,. vorm nader by het volmaakte kwam dan een van die
„ geenen , met welken de Natien zig tot nu toe hebben
moeten vergenoegen. Men kon dan zeggen dat de
:

---

„

„

Wet-
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„ Wetgeevers der Nie-twe Wereld ten minoen eens
„ fch:-ede meer gedaan hadden ter bereiking van het
„ waare doel der Burgermaatfchappyen , liet algemeene
„ geluk des Volks. Dit wenfchen wy den Amerikaanen
„ te ondervinden , en wy wenfchen, dat die zelfde wys„ heid , welke hen , by het leggen van eenen zo fcboo„ nen grondllag, bezield heeft , hen Reeds in het verder
volwaaken van hun Staatsgebouw moge byblyven.
4i Fortunatos nifnium, jua ft bona n)rint !

Iets over het Patriotismus, of het bevorderen van het
LL'elzyn des Vaderlands, tot hoorlichting van nzi; kun
-digeBurs.Utcvndo,-heBurgzl7cap
in dc Oude Pekel -A. Te Groningen, by J. Oomkens,
1795. In gr. avo. 16 bi.
}bene niet onvoegzaame en onnutte handleiding voor
G Burgers , wien her aan tyd ontbreekt om uitgebreider Werken op te (laan. — Patriotismus; Nadeel van een
Land; Voordeel van een Land; heilzaame Wetten; Gelykheid ; AanfteIling van Regenten ; het manken van
Volkswetten; de Vryheid ; de Adel; Onderwerping aan
de Wetten ; Ondergefchikthcid; Nuttigheid van `de Leer
van Vryheid en Gelykheid ; Volksbefluurders ; eene
bloeiende Natie; herf'cel van Financien , enz.; Bevordering
van Gezondheid ; Volksverlichting , Volksbeichaaving',
Volksverbetering ; Eendragt : deeze zyn de Rubrieken,
onder welke het loflyk Burgergezelfchap dienflig heeft
geoordeeld , ter kennisfe van het algemeen te brengen,
't geen, naar de meeging van hetzelve, kan dienen 0111
eeneg licht te verfpreiden aangaande die belangryke Ut1derwerpen. Tot een fraai diene, 't geen wy hier aantreffen raakende de Nuttigheid van de Leer der Vryheid e;t
Gelyklreid.
„ Neemt de oorfpronglyke gelykheid der menfchen de
ondergefchiktheid niet weg, even zoo min beftaat de waare
veyheid in losbandigheid, wet- of zedeloosheid: 't welk Uit
de ftraks gegeevene befchryving van de vryheid van zelven
blykbaar is.
„ Ja 't is 'er zoo ver daan, dat de veyheid, wel begreepen, in tegendeel, een fterke [poor/log is ter betrachting van de vetten : imn.ers de wetten van een vry volk
maa'1' t
LETT. 17996. NU. I4.
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maaken den algemeenen wil uit van het ganfche volk s
of ten minben van liet grootfte en beste deel des volks;
maar zulke wetten moeten natuurlek veel gewilliger gehoorzaamd worden, dan wetten die buiten den wil , de tocftemming, of goedkeuring, des volks aan hetzelve worden opgedrongen! In 't laattie geval heeft 'er , op
zyn best, maar eene gedwongen of flaaffche gehoorzaam
plaats.
-heid
„ De leer der gelykheid en veyhcid, wel begreepen,
heeft nog meer nut. Zy leidt den mensch tot nederigheid
en rnenschlievendheid. Trouwens zy weêrftaat tocti de
trotfche zeifverhefling, waar door niet zelden de grooten
en ryken der aarde uit de hoogte op hunne overige natuurgenooten nedrzien, als of ze wezens waren van een
veel geringer oorfprong , foort , of niaakicl. Door de
omhelzing deezer leer , befchouwt de aanzienlyke zoo
wel als de geringe, in ieder mensch, zynen natuurgenoot,
zyn' medeburger , zynen broeder; en dus verbindt zy de
leden der maatfchappy, ja het geheele menschdom , naauwer te faamen. Verder. Deeze leer bewaart den geringen, zeer natuurlyk, voor laage kruipery, voor een'
flaaffchen geest, die allen edelen moed en veerkracht der
ziel uitbluscht en verflapt : zy vuurt, in tegendeel, den
denkenden geest aan tot nuttige uitvindingen, zoo in op.
zigt tot de noodwendigíle bezigheden in 't gemeene leven , als ten aanzien van kunften en weetenfchappen : 't
welk alles de natuur der zaak leert , en door de ervaarenheid veelal bevestigd wordt.
„ Gebeurt het echter , dat dceze leer , ten opzigt van
fommi g e voorftanders van vryheid en gelykheid, nadeelige
uitwerkfels heeft , hier van heeft eigenlyk het ftelfèl
van gelykheid en waare volksvryheid de fchuld niet,
maar dit koomt hier van daan, dat deeze leer, of ksralyk
beáreepen, of van ondeugende menfchen fchandelyk mis
-bruiht
wordt;'
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T%crantuwoording van den Burger G. PAAPE, Lid van dc
geweezene Commisfie tot Onderzoek van het Politiek en
Financieel Gedrag der voorgaande Regeering, aan zyne Co,nmittenten de Burgers van Dordrecht, be/zelz^nde
de Handelingen der gemelde Commisfie en derzelver Ontdekkingen. In don Haag, by J. Plaat, 1796. In gr.
8vo. 282 bladz.

het leezen van dit Stuk moet men twyffelen , of het
wel beantwoorde aan den titel. Immers het geen 'er
Bin ygezegd
wordt van de Handelingen en Ontdekkingen

der Commisfie maakt slechts een klein gedeelte ties
Bucks. Men oordcele uit de volgende opgaave van den

Inhoud.

Vooraf gaat eene Aanfpraak aan de Burgery der Stad
Dordrecht , gefchikt om den Schryver te bevryden van
alle blaam, als of by zich in den hem toevertrouwden post
niet behoorelyk zoude gekweten hebben. I Iet laatste deezer Aanfpraake zullen wy overneémen , als behelzende
waarfchynelyk de redenen, waarom deeze herantsvoording
wordt in het licht gegeven. „ Eindelyk myne Medebur„ gors !" zegt de Schryver, „ zult gy 'er uit zien, dat
„ onze Commisfie, na circa 32000 gulden aan 't Volk
van Holland gekost te hebben , door het Provinciaal
, Be:Iuur van Holland is gedisfolveerd geworden , om
„ wat reden is ons niet gezegd, fchoon het voor u noch
'ren hotmy moeilyk valle om 'er naar te gisten.
,, te moet ik nog dit zeggen; dat gy, het geen ik u hier
„ lever, niet hooger hebt aan te merken, dan als een
„ zeer klein gedeelte der befchreeven werkzaamheden van
„ de Commistie ; en dat de fchuld , waarom ik u niets
„ meerder lever, g ansch niet aan my te wyten is;
dit zou ik gedaan hebben, myne Medeburgers! ingevallen
,,WY niet , op hoog bevel van het Provinciaal Beduur
van Holland, te midden in onzen loop, waren gefluit
geworden, en indien wy niet aan hetzelve alle onze pa„ pieren hadden moeten overgeeven , enz."
lle groote Stelling van den Schryver vindt men in dezelfde Aanfpraak, bladz. IV, niamelylk: ,, Dat, volgens die
„ grondflacn die door geen waar Patriot gewraakt kunnen
„ worden, genoegzaam alle ale Leden, zo van de toenmaa-

-
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„ lige (voor x795) Staaten var, Holland, Gecommitteer„ de 1:i.Gen , Ridderfchap, als tledelyke ltegeeringen ,
ichui lig zyn aan Staatswanbedryven, waar van zy, zo
't my en myne gekveezen Medeleden betlendig is voor
tje veroirzaakte fchaden moeten-„geLmn,tif
„ helpen boeten!"
Iles eerde gedeelte van het Werk is voornaamelyk ingericht tot het bewyzen deezer Stellinge. Het is verdeeld
in zes Afdeelingen, waarvan ivy alleenlyk de optchriften
zullen opgeeven. I. Over het 0 1 roer ca deszclfs hewerkers esa Uitvoerders, bl. 1. II. Over de Omwenteling van
1787, bl. 49. Ill. O'er do zogenaamde gerechilyke P crvolgin.en togen de Patriotten; kronnisjen, Uitbanningen,
enz. bi. 67. IV. Over de Heerschzugt van de Regenten
en Ministers, beduuree:de de zeven/aar/ge Oranjeregeering,
en de Onderdrukking Evan het beste Gedeelte der Bataaf
V. Over liet voeren van den Oer--fcheBurgs,bl.3
log tegen Fra;iLry7, bl. 89. Vl. Over de Gedragingen der
Regenten en Mirisiers van liet Oude Bef/ uur, wet betrek
liet Financieele, bi. 99.
-kingto
Hierop volgt eene Aanfpraal, van de Commisfie aan de
Provifioneele Reprefentanten des Volks van líolland, by
gelegenheid van het uitbrengen van derzelver gedeeltelyk
report op den i i January 1796 : en daarop Bene alge.
rneene Inleiding tot (lat Rapport. In deeze Inleiding zyn,
volgens de verklaaring van den Uitgeever,, in een kort
Lenigt aan het hoofd der Aanfpraal: geplaatst, „ De
gronden , waarop de Commisfie tot Onderzoek in haare
werkzaamheden bouwde, volkomenlyk blootgelegd."
En deeze waren (zie bladz. ii,;. enz.) Dat enen onder
naar het I inantieele en Politigue gedrag der-zoeka'nd
Regenten en Ministers van het voorig Be/tuur niet moest
rolgen de beoordeeling volgens de gewoone rechtsgeleerdheid.,
wetten en gewoonten; naaar de beoordeeling, die enen revolutionair zou kunnen noemen. Maar, wat is revolution.eir 2 vraagt de Commisfie zelve, bl. , i8. En het antwoord komt kortlek hierop uit , dat het is rechtvaardig
handelen, vonder juisi den omlag en vormen der recfitsgeleerdfieid en vastge /lelde wyze van procedeeren voor de gewoone rechtbanken te volgen. -- Dit laat zich hooren: maar,
maar, zal, nii,1ehien, .ie eene of de andere flymgast zegLen: is het niet te ;evaarlyk den Rechter eene zo breede
nlagt te geeven om enkel naar recht en billyklteid, of
lie
,

-
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liever naar zyne denkbeelden van recht en billykheid, te
voi nisfen ? En waar zal men , in deeze revolutionaire tyden , menfchen vinden van genoegzaam volmaakte onpartydigheid , om, zonder eenigen anderen teugel, dus enkel aan de inspraak hunner ei-ene gevoelens te worden
overgelaaten ? Doch de ?eezer zie zelve , indien
het hem gelust, wat de Commissie hier voor bybrengt.
Na de gemelde Inleiding, volgt eene L j st der ingeko;;nen
Aláres/àn , Brieven, enz. van particuliere Perfoonen aan
de Co;nmisfie, en daarop, bl. 257, enz. ieet eindigen der
Commisfe, volgens Decreet van het Provintiaal Bettuur
van Holland van,den 28 Juny 1796.
Dat men in dit alles veele weetenswaardige byzonderheden aantreft , is zeker. Gruwen moet men van de
voorbeelden van mishandelingen, den Patriotten in het jaar
1787 aangedaan, welke hier voorkomen. Mn zie, onder
anderen, liet verhaal aangaande eenen HENDRIK VOOItBY,
bl. 16, enz. Deeze en veele onrechtvaardigheden, in die
tyden gepleegd, 'gedoogd of aangemoedigd, verdienen ge.
wisfelyk gekend, en, waar zy bewezen zyn, gettraft te
worden. Maar na dit alles blyft nog altoos de vraag:
Beantwoordt het Werk van den Burger a. PAAPS aan
zynen titel ?
,

De Puinhoopen, of Befchouiving van de Omwenteling der
Staaten , door VOLNEY. Te .4mjlerdam, by M. Schales
kamp, 1796. In gr. 8vo. i6o bl.
e naam van
brengt iets aanpryzens mede,
D
uaa dat by zich, behalven door andere Schriften (*),
beroemd gemaakt heeft door zyne Voyase en Syrie & en
VOLNEY

Egypte, pendant les Innes 1788 —1785 (t). En flraat het
te-

(*) Zeer onlangs is van hein in 't licht gegeeven: Sirno/ification des Langues Orientates , ou met zode nouvelle & facile d'ap.
pren're les Langues .irabe , Perfane & Turque , avec des Cha•
ratueres Europiens. Paris, /In III.
(t) Veel van het voornaain(te uit dit Werk hebben wy onzen
Leezeren medegedeeld in het Wengelwerk onzer Vieuwe Al,e,n.
l7a de r ó. Letteroef. III D. 2 St. bi. 4. 66. 1 3 4 .2 r I3 c Eene ge
PASTEUR, is 'Cr

Tt3

in 1789 van uitme--helVrtaing,doJ.
ko.

bos

VOLNEY

tegenwoordig Werk daar mede in verband, blykens eene
Aantekening aan den voet van bl. i, als opgesteld bv de
befèhouwing der Puinhoopeu in dat door hem bereisd
Gewest. Allerwegen ook draagt liet, bovenal in de
bygcvoegde Aantekeningen, blyken van den Oudheidkundigen, den in die Strceken Bereisden Man. Voorts is het
een Werk der Verbeelding, die, flerk getroffen door de
befchouwde voorwerpen, zich in vroegere Eeuwen te rug
zet , den Tegenwoordigen Staat der dingen befchouwt,
en tot de Toekomende Gebeurtenisfen doordringt. Alles
met veel vuurs gefchrcevcn : zo dat de Leezer zich uit
vindt om onverwyld den Befchouwer der Puinhoo--gelokt
pen in zyne vlagt te volgen , en de onderrigtingen,
hem door den ingevoerden Schim medegedeeld, te
hooren.
Wy hebben het althans met die vervoering geleezen,
en veel , zeer veel , aangetroffen, dat onze toetlemming
wegdroeg, daar de taal der Gefchiedkunde en die der
Ondervinding fprak. Dan te meermaalen vonden wy ons
genoodzaakt die toef}emming te weigeren, als het op daar
uit afgeleide Befpiegelingen aankwam , en bovenal wanneer het den Godsdienst betrof: niet alleen den Geopenbaarddn , maar «lleua Godsdienst, hoe genaamd. De vin
ons niet-nigeflk,opdzvnage,lusth
byeen te zamelen; en zal het even min noodig weezcn ,
ten aanziene van den Christlyken Godsdienst in 't byzonder,
te toonen, dat hy denzelven geheel in de oorfpronglyhe
Eenvoudigheid niet kent , en een ruim veld vindt om 'er
tegen uit te vaaren, daar hy de fchandlvkfte Byvoegzels,
de groftic Verdraaijingen, de fchrecuwendite Misbruiken,
voor dien Godsdienst zelven neemt.
Wy herdagten, deeze brokken leezende, en by het overige des Werks vergelykende, aan het zeggen van j. NEWTO v tegen den Vrygeestigen Dr. HALLEY. „ Ik verheug
„ my waarlyk altoos, als ik u hoor fpreeken over de Star„ rekunde, en andere Wiskundige Weetenfchappen: de„ wyl dit een Onderwerp is waar op gy u bevlytigd
„ hebt; een Onderwerp 't geen gy door en door ver„ Haat: maar gy moest over den Christlyken Godsdienst
„ niet
konen te Leyden by A. en J. HONnaor. Zie onze 4/gem. Vaderl.
Luteroef. i Stuk, voor 1791. bi. 173•
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niet fpreeken , want gy hebt u op de kennis daar van
„ niet toegelegd ; ik heb het gedaan, en ik weet dat gy
„ 'er niets van verftaat."
Met dit weinige zouden wy ons ten aanziene van dit

Werk vergenoegen; dan wy ontvingen, dit reeds gefchreehebbende,
De R uinen, of 0verdenking over de Staatsomwentelingen.

ven

Door VOLNEY. In den jlaage en te Delft, by Leeuweftyn
en Roelofswaert, 1796. In gr. 8vo. 283 bl.
Hier hebben wy de Vcrtaaling van Les Ruïnes, on Meilitation Jur les J.evolutions des Empires, par Mr. VOL
Schoon de Vertaaling by Schalekamp , die tot-NEY.
het XIXde Hoofdit. loopt , het van deeze verre winne in
cierlykheid en vloeibaarheid, is dezelve flegts een fluk werk,
zonder aanduiding van oenig Vervolg; ot wy het van die
hand te wagten hebben, weeten wy niet; doch twyfelen.
In dit gedeelte kooit VOLNEY's minagtin; van alien Godsdienst nog volkomener aan den dag, en fl:rekt hetzelve
om de Ongodistery, onder de gedaante der Oudheiden Gefchiedkunde, veld te doen winnen, en allen Godsdienst, zonder onderlclheid, aan By- Waangeloof en Priesterbedrog toe te fchryven,
Om enig begrip van de fchikking deezes Wer ks te
eeven, tot welks bezorging in de hand der !Vederduithe Le zeven men zich derniaate bevlytigde , lust het
ns, de Opfèhriften der Hoofdftukkcn af te fchrvven, en
zullen deeze genoegzaam zyn om van verre te doen zien
wat zy in een en ander deezer Vertaalingen te wagten
hebben.
1. HoofdfI. De Reis. II. De Overdenking.
III. De
Schia2. 1V. De herklaaring.
V. De Staat der Menfèhen op de Wereld.
VI. Oorfprongl ke Staat van
den ZYlensch.
VII. Grondbeginzelen der Zamenleeving.
VIII. Bronnen, i'aar uit de Rampen der Zamenlecving
voortfpruiten.
IX. Oorfprong rlcr Regeeringen en der
ll'ette: a. -- X.11l'erneene Oorzaekena vara den Voorfpocd der
Oude Reken. — XI. Jli c;72ee.ze Oarzauken van de Own Ontelin,en cat Ilerivoestinen der Oude Stanton. -- XII. Les-

^

,

,

/en der voorledene tyrlen, tee,7rea.ct op de tegenlvoorclige.
Xlli. Zal liet Menscizlyk Gejlacht verbeterd worden? -X.iV. De groote hinderpaal ter Volmaakirzg.
XV. De
nieuwe Eeuw.
XVI. Een I'ry en I1retgeevend kalk.
XVIL Algcrneene Grom/fag van alle Rechten en
XVIII. Schrik en Zanten;wering
van alle iVctten>
'ft 4filer'
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der Tyraimen. — XIX. A.iesweene Pergadering der
J1ulken.
Zo verre loopt de Uitgave by Scha?ekamp ; in de an.
dere luiden de Opfchriftcn. XX. Hoof,fl. flee Onderzoek der Thanrheid. — XXI. hoórEiel van Godsdien/ti, e
enge lykheden. XXII. Oorf rong en VerirantJchap
der Godsdierllii;é Denkbeelden. Dit Hoofdfluk is in Af
welke wy ter meerdere bevatting-delingorfc,
hier neoeten byvoegen. (i) Eerfee Stelzel. Oorfproaig van
/.et denkbeeld van God ; Eerdienst van de Hoofd/iojc'n en
Phy ff hre kro g ten der Natua r. (2) Tweede Stelzel. ] erdienst der Sterren, of S'aheisnaus. (3) Derde Stelzel. -Eerdiens der Tekcnen, of lI 'godend;enst. (q.) Vierde Steizel.
Fey dienst der twee Croi,dlicinzelen, of Dualismus. (5) Vyfde
Stelzel. Geheimzinnige en wedclyke Eerdienst, ©f Stelzel •van
cone andere TL'aereld. (6) Zesde Stelzel. Bezielde Lhacreld,
of Eerdienst van 't flee/al, onder ver kheiden Zirinebeelden.
() Zevende Stelzel . Eerdienst van de Ziel der Tt'aereld,
dat is van de Iloofdf of des I urs , Ieerensbe. i.nzel des lleelals. (2) Acntfle Steltel. Demi -Otsr&os, Eerdiecist van do
Lérktuiglyke If/aereld, of van desa Groeten ld'erker. (9)
Godsdien.t van Illozes, of Eerdienst van de Ziel der T/' ie'
s•eld. (ron -peter). (ro) Godsdienst van Zoroaster. (z r)
.&n117>1smus , of Godsdienst der Samaneërs. (is) Bre hnmiss;.cis,
of I;<diaansch Sielzel. (t3) .Het Christendom, of de zinlicbeeld/ e Eerdienst der Gonné, onder de Cabbalistifche of ver_
borgee naamen van Chris-en, ofChrist, en Jef -us, of Jefits (). XXIII Hoofdit. Eenaartigheid Yap , het doel
er Godsdienfen. XXIV. Oplosfing van het voortel
lier tebenzeglykhcden.
Wy gelooven , one 'Cr dit nog by te voegen, vor,NE7z's Geloofs eiydenis,als liet dien naaso draagcn ma ,aan te trefgin
in liet naa;t?a: ttie Hoofdfluk; als by ièhryft: „ De kreet
, der veroordee?ing, welke zich tegen alle nieuwigheden
verheit , begon aan te wasfen , wanneer een talryke
bende va,) i\Ienf'chen, uit de rangen des volks en der
, wileen vaiz alle Landen en Natiën, zonder Propheeten,
zonder Leeraars, zonder Godsdienllig Wetboek, in het
-

-

„ perk
(*) Tait wordt opgehelderd door een Phut der twee He
melhaifronJen , we' ze ten (fin ch. ; voe •c : '1,rf>reel van den
4irologíf hen F'n./ der Orde: , „:; V'rh'2s ivo, der Ge
,

Godsdienst der Per/en, ?re,/:a er, Christeneau.-a:ànesz',^vdr
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„ perk voorwaards treedende, de aandagt der geheele ver„ gadering tot zich trok, en een hunner, liet woord op„ vattende , zeide:
„ „ Scheidsmannen en Middelaars des Volks! Zedert den
„ „ aanvang van deezen twist, hooren wy vreemde, en,
tot op deezen dag , voor ons nieuwe, verhaalen; en
„ „ onze geest, verbysterd en verward in zo veele, de
„ „ eene verfl:andige, de andere zinnelooze, zaakei;, welke
by gelyklyk niet begrypt, blyft in onzekerheid en
twyfeïing. Eéne enkele opmerking treft ons ; zo
,; „ veele Wonderdaaden, zo veele tegen elkands:r over„ „ taande bybrengzelen, nadenkende, vraages wy ons
zelven: Wot ligt ons aan alle die gefchillen gelegen?
„ „ Vat hebben wy noodig te weeten het geen voor vyf à
„ „ zes duizend jaaren, in ons onbekende Landen, by men„ „ fchen, die ons altyd onbekend zullen blyvcn, gebeurd
„ „ is ? Het zy dan waar of valsch , waar toe dient liet ons
„ „ dat wy weeten, of de waereld federt zes of federt
twintig duizend jaaren beflaa ; of zy van iets of van
niets gevormd is, uit haar zelve or door een Maa„ „ ker, die op zyn beurt weder eenen Maaker vereischt,
„ „ voor gekomen zy! Hoe! wy zyn niet verzekerd van
„ „ 't geen digt by ons omgaat, en wy willen verantwoorden
„ „ van 't geen in de Zon, in de Maan , of in de inge„ bcelde ruimte, voorvallen kan. Wy hebben onze ei„ ge=le kindschheid vergeeten , en wy zullen die der
„ „ Waereld kennen! en wie zal getuigen het Peen hie.
mand gezien heeft? wie verzekeren 't geen niemand

begrvpt?
„ „ Wat zal het voorts aan ons heftaan toevoegen of
„ „ afneemen , dat wy ja of neen op alle deeze hersfen.
fchimmen zeggen? Tot heden toe hebben onze Vaders,
„ „ en wy , 'er zelfs niet het eerfte denkbeeld van gehad,
„ „ en wy zien echter niet dat wy 'er daarom meer of
minder licht der Zonne, meer of minder Onderhoud„
„ „ meer of minder goed of kwaad, om genooten of ge-

„ „ leeden hebben.

„ „ Zo de kennis daar van noodig is , waarom hebben
„ „ wy dan even zo wel zonder dezelve geleefd, als zy
„ „ dire 'er zich zo fterk over verontruster. ? Zo zy
overtollig is , waarom toch zouden wy dan den last
i^ n zich
„ „ derzelve nu op onze {chouders laaden ?
tot de Leeraars en Godgeleerden vervoegende, zeiden
„ „ zy : Hoe! zal het nnodig zyn , dat wy, arme en
, °
,
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„„ onwee°ende Menfchen , aller welker oogenblikken
„ „ naatnvlyks voldaan tot de zorgen voor ons befl:aan,
en den arbeid, waar van gy genot hebt, zo veel ge,, fchiedenisfen , als gy daar verhaalt, zouden bettu99 9^ deeren ; dat wy zo veele boeken, als gy ons aan„ haalt , zouden leezen , zo veele verfchillende taa„ „ len , in welke zy zamengetteld zyn , zouden aan„ „ leeren! Duizend jaaren leevens zouden daar toe niet
volliaan.' "
In Bene menigte van Aantekeningen, die , in de laatstgemelde Vertaalmg , alle agteraan gevoegd zyn, vindt
men het gefl:elde breeder ontvouwd. Men denke
nogthans niet, dat de Wapenen, door VOLNEY gebezigd ,
om allen Godsdienst te bettryden, rieuly zyn. Verre van
daar. Uit het hertoog over 's Waerelds Godsdieai/ien van
den Engelschman ALEXANDER Ross, ter helfte der voorige Feuer in 't Nederduitsch door Jos. SANDERUS vertaald,
en van welke verfcheide Drukken voorha.iden zyn, zou
enen reeds veel kunnen haaien; om van geene laatere Wapenhuizen van d t flag te fpreeken. Wie eenige Boek- en
Letterkunde bezit, lent ze. Maar ook weet hy, hoe het
niet ontbrooken lebbe aan Mannen, die daar tegen zich
hebben aangegord, en gelukkig geftreeden. Wy willen,
derhslven , te deezcr gelegenheid, onze Leezers wel herinneren aan Benen Ne SsELT, een LESZ, een RousTAN;

of, om alles kort bycen te vinden, en gefchikt om de
groote hoofdzaak , wat liet Christendom betreft, te ver
gen, De I3aarblyyklykheid van elen Christlyken Godsdienst-d.:,li
kort c,a r.'uzdlyk 1,c71e/egd, door J. rEATTIg, om van
Beene andere te fpreeken. Wy oordeelen doezen wenk
te noodiger ; dewv3 1 Bene veeljaarige ondervinding ons
Bekert heeft, hoe vicelen grectig het Gif des Onggeloofs
ir._irinken , zonder van liet voorhanden zynde Tegengif
gebruik te niaakcn.
,

Afkeer en J e/de, To9neel/E,e1, door M. WESTERMAN. Te AmfieL
darn, by P. j. Uylenbroek. In 8vo. 6 bl.
e lezing van dit Stukje heeft ons een uur van aangename
D
nitCpanniag verzorgd. I3etzelve doet eere aan het genie
van den Teug_ ;gin Schryver, dien wy met dezen zynen eer.

Reling geld ^ww nfchen , en om verder in dit vak zyne krachten te beproeven alle aanmoediging waardig achten. — Karel.

exi
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en Fredrik , beide Zonen van \Valflein , zyn in twee ftrydige
uiterflen vervallen. De eerlle heeft de natuurlyke gevoelens
van zyn hart aan eene ftugge Wysbegeerte opgeufferd, en werd
een Vrouwenhater. De andere heeft door het lezen van Romans zyne verbeelding verhit, en pryst de verwarde voorfielling eens overdreven gevoels als de echte uitdrukking der tee
derde liefde. lle tekening dezer beide karakters , waarin de
Schryver zegt alleen de natuur gevolgd te zyn, is met oor
levert een zeer leerzaam en be--delnfmakgchi,
haaglyk ]contrast. Ten uiterfien belangwekkend zyn ook de
krachtige redenen van den recntgevoeligen Grysaart, die alle
zyne vermogens intpant om zyne Zonen van hunnen waan te
genezen; en daarin ook, met behulp van Julia, voorheen door
Karel vuriglyk bewind , ten aanzien van dien grilligen Wysgeer zo wel Haagt , dat deze aan de voeten van haar, die
hem fleeds waardig en getrouw gebleven was , zyne dwaling
afwerpt.
De geest, die verder in het gehele beloop van dit Stukje
doorflraalt , fchynt ons te vorderen , dat men deszelfs uitwerking ten toneele beproeve. Velen zouden daarin hun beeld juist
getroffen vinden , en (konden wy dit tevens hopen) zich ícha•
men, en wys worden.
Het 1l'eeskivd , Tooneelfpel. In drie Bedryvers , in Pro/a. Naar
het Fi ansch van PIGAULT- LE- L'RUN. Te Afnfleldarra, by P. J.
Uylenbruek. In 8vo. zog kl.
-

et onderwerp voor dit Stuk is zo voortrefyl; uitgedagt,
als kundig bewerkt. Het gevaar der zwakheid van eeu
oogeublik , het onzalig gevolg vat, het misdryf, wordt daarin
ongemeen levendig en nadruklyk gefchetst. Ilene hartlykbeminde Gade waagt het Hechts eenmaal de tederfte verbindnis
te fchenden, en eenti agitienjarige deugdbetrachting is niet in
haat de wroegingen uit haar gemoed te verbannen. Terwyl
haar Egtgenoot op eene lange reine afwezig was , ontfangt zy
de vrucht uit haren overspeligen fchoor. Zy gevoelde hare
fchuld; maar tevens gevoelende , dat zy Moeder was, kon
zy zch van haar kind niet fcheiden. Zy Relt het haren wedergekeerden Man als een aangenomen Weeskind voor. Deze.
op de deugd zyner \'rouwe volkomen gerust, wil niet alleen
haren wensch niet tegengaan , maar eerbiedigt ook fiiptlylr het
geheim, dat zy van de geboorte van dit Weesje maakte. Hy
neemt de zorge voor deszelfs opvoeding gewillig op zich,
wordt in een zeer hogen graad zyn beguniliger en vriend; maar
verlevendigt en vermeerdert ook fleeds onwetend de wroeging en
de onrust zyner, zich fchuidig kennende, Gade, door de wel da.

(tot
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daden, waarmede hy, byzonder om haar te verpligren, haren
Zoon befchenkt. Juliaan (zo heette die Zoon) beantwoordde
in toenemende jaren ten vollen aan de liefderyke zorg van zy.
ren weldoener. Door vlyt, verworven kunde en edel zeden,
verkreeg by de achting en werd de vreugde van diens gansch
gezin. Maar hy werd tevens de vuriglyk- geliefde Minnaar
van de Dochter van zynen Vriend en van haar, die by niet als
zyne Moeder kende. Schoon deze Dochter reeds door hare
Ouderen aan een ander was toegezegd, maakt zich de onbevooroordeelde , gevoelvolle en deugdzame , Vader , op diens
vrywilligen en edelmoedigen afstand , gereed de kuifche min
van twee onfchuldige harten te bekronen. Hoe verblydt hem
bet gedagte van daardoor het geluk en tie vreugde zyner Gade
ten top te zullen voeren ! Maar hoe verbaast en treft hare
wei;ering hem, en allen, die dezelve horen ! Zy ziet het deugd
Paar voor zich geknield , en, overkropt van aan -zam•ined
bezweert zy het , aan deszelfs dringende bede niet te-doenig,
kunnen voldoen. Hare aandoening , hare afgebroken dubbelzinnige taal, doet een vermoeden tegen haar opryzen, het
geen de angilige vrees om eene nog vreeslyker waarheid te
ontdekken haar belet te wederleggen. Hare vreemde hatilar•
righeid noodzaakt haren i gtgenoot geweld te gebruiken , en
hare toetfemming volflrekt te vorderen. Dus tot het uiterfte
gebragt, roept zy, in de yslykile wanhoop, uit: ,,Neen; ik
„ zal geen bloedfchande onderfchryven I zy beiden zyn myne
kinderen !"
Het kan niet anders , of dit Toneelfpel, dat in zyn geheel
de fchoonite lesten voor het verband en de gevoeligIle trekken voor het hart oplevert, moet, Wi uitgevoerd, eene uit
werking doen. „ Vrouwen, Vrouwen! mogt gy 'er-nemd
„ vooral uit leren bedenken, hoe vernederend de misdaad zy,
„ alvoorens u 'er aan over te geeven !"

De Weduwe en het Rvpaard. Een DramatifchP Anecdote; naar
;iet Hoogduitseit van A. VON HOTZEnuz. Te fimfierdam, by de
Wed. J. Doll, 1796. In 8vo. 43 bl.
it Stukje heeft, volgens het op den rug van het titelblad
gefield kort bericht , zyn oorfpmng te danken aan eens
D
Anecdote, in 't 9de Deel van de Annalen des Heeren ARCFI'rv-

AoLZ, bladz. 425, te vinden. Hetzelve is zeker niet een van
de gewigtigtle en fraaitie der Stukken van i ovz aUe, ben
grillige Engelschman had Fullarton , zynen Zoon, een fomme
van tagtigduizend ponden naag&aaten ; maar by zyn Testament
de zonderlinge Voorwaarde gefield : nooit eene Weduwe te
trouwen, en nooit een. Rypaard te houden. In gevalte van he

luik*
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DE WEDUWE EN ø!'l' RYPAARA.

niet nakomen deezer Voorwaarde, moest deeze Erfenis vervallen
op eengin Oom van Fullarton. Ondertusfchen had deeze, in
Braband, een vermeende Weduw getrouwd en , uit barmhartig.
heid omtrent een Franichen Emigrant, een Dier, dat voor een
Rypaard werd opgegeev:.n , beleend , of gekogt. De Oom,
agter deeze dubbele fchending van den Laatften Wil zyns Broe.
ders gekomen, wilde hein van de Erfenis ontzetten; doch by
de ontwikkeling bleek, dat de Vrouw, die Fullarton getrouwd
had , geen Weduwe, maar de Egtgenoote van den Franfcheu
Emigrant, t'alcour, was, en dat het Rypaard, geen Paard, maar
een Muildier , was. Dit alles wordt geestig, en niet minder
fatyricq , voorgelteld ; doch, gelyk wy zeiden , het Stuk is,
over her geheel, weinig intresfant.
Schooloefeningen, of Handleiding tot de Nederduitfche Taalkunae,
in het Spellen , Leezen en Schryven , by Vraagen en flntwoosrden Jarnengeffeld, en rnct Voorbeelden opgehelderd, ten dien.
fie der StadsJchoolen in 1laarlew. Te h aarlem , by J. J. Beets.
-

In 33/o. 46 bl.
y haasten ons, onzen Leezeren verflag te doen van dit klein,
doch keurig, Werkjen, waar door de Infpec'toren der
W
Stadsfchoolen te Haarlem zich wezenlik verdienftelyk maa.
ken, niet alleen by hunne Stadgenooten; maar ook by allen,
die Benig belang Eiellen in den opbouw der Nederduitfche
Taalkunde, vooral met opzicht op de Schooljeugd, voor welke het leggen van goede gronden ten hoogften noodzaallyk
is. — Wy willen gaarne bekennen, dat ons, tot nog toe,
geen Schoolboekjen in handen gekomen is , dat, duidelyke , cn
tevens heknopter , de eerfte en voornaamfte gronden onzer
Taaie. op eerre voor de jeugd vatbaare wyze , voorfielt, data
dit. De vooreelden, uit de nieuwfee Pfalmberyming, die hier
den lof erlangt van eene goede fpalling te hebben, gen o men,
worden, woord voor woord, aan de in 't Werkjen cpggeeven
regels, getoetst, en op eerre leerzaame wyze aan het verfzand
der Leerlingen gebragt. tiet leergraag 1'ubiicq , en elk die
met blydfchap en deelne. ming de zaaden ter befchaaving der
Natie in de opkomende jongelingfchap ziet ftrooijen, zal, met
dankbeare erkentenis , ook dit Werkjen , uit de h.,nden van
het Kunst- Mersch- en Jeugdlicvend Haarlem, ontvangen ; en
'er greetig, daar de gelegenheid dit toelaat, tot nut der
Schooljeugd gebruik van maakes.
-
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S. J. SCHNEITI1ER, NIEUWE LEERWYZ^.

IVieuwe Leerwyze , om Kinderen , binnen zeer korten tyd , te
leeren Lcczen en Denken. Door J. j. SCHNe1THeR, Kostfchoolhouder te Leyden. Te Leyden , by D. du Mortier en Zoon,
1796. in 8vo. 8o bl.
e kunst, om Kinderen, zonder de gewoone wyze van fpellen , te leeren leezen , heeft, zedert eenigen tyd , de aandacht
D
van het denkend gedeelte der menfchen, ook in ons Vaderland,
gaande gemaakt ; meer dan één Vriend der Jeugd heeft zich
daar mede bezig gehouden, en onder deezen ook voornaamlyk
de, in deezen, verdicaftelyke Burger SCHNaITHER. ----- Hy
bevlytigt zich , in het hier aangekondigd tiVerkjen, (eti by kan
niet nalaaten hier in, by allen , die zich hier van eenig begrip
kunnen vormen , wel te flaagen ,) om regelen en onderrichting
te geeven, omtrent de leerwyze, die men in deeze kunst te
volgen heeft doch , hoe zeer wy ook van de mooglykheid en nuttigheid van dergelyken leertrant overtuigd zyn,
kunnen wy echter niet ontveinzen, dat wy denken, dat ge.
fchreevene leerregels , zonder voor-daad , wy meehen monde•
lyke en proefondervindelyke onderrichtingen , verre de minste
Onderwyzers in flaat zullen flellen , om van denzeiven met vrugt
gebruik ce kunnen manken. Ondertusfchen is het hartelyk te
wenfchen, dat deeze leerwyze hoe langs hoe meer bekend,
en alsdan ook nagevolgd, moge worden.

N A - B E R I C H T.
oor eene vriendelyke hand, is ons onder 't oog gebragt,
D
dat Recenfent van de Cluristelyke Gezangen voor de Openba re Godsdienstocfezingen, in zyne Aanmerkingen op het Ge-

zang , LOFZANG AAN GOD (*) , ten opzigte van den tweeden en
derden perfoon , de meening van den Poëet, wegens eenige
duisterheid in die Coupletten, niet wel fchynt gevat te hebben.
Recenfent bedankt den Zender voor de medegedeelde
critiques; aizo hein , by nadere leéluure , is voorgekomen,
dat dezelve gegrond zyn. Met deeze openhartige ver
vertrouwen wy , zal de geachte Aanmerker genoegen-klaring,
neemen.

De Uitgeevers.
(*) Zie boven, bl.
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BOEKEN EN SCHRIFTEN,
Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrntoedig verhandeld worden,
Met derzelver Pryzen.

A.

dres •van het Committé van Algemeene Welvaart , te
Haarlem , aan de Nationaale Vergadering, over de
Oorzaaken van het Verval en de Middelen tot Hertlel
der Vaderlandfche Fabrieken en Trafieken. Haar], by
F Bohn, in gr. S vo. f o - 12-0. 542
---- van het b-wvengemelde Conimitté aan het Provinciaal
Be{tuur van Holland, over het gebruik der Duingronden, ten dienfte der Vaderlandfche Fabrieken, Flaarl.
by F, Bohn, in gr. 8vo. f o-5-8 5}$
4lbreeht, (H'k. Christ.) Proeve over het Prtriotismus. Uit
het Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen ver
Westing en van der Hey, in gr.-merd.A(Iby
o.
493
8vo. f i,dnglar, (Boisfy d') Vertoog by de Aanbieding van het
Ontwerp van Conftitutie voor de Fraufche Republiek,
uit naam der Commislie van Elven. Haart , by k', Bohn,
in gr. 8vo. f o. 12 -o 547
B.
arthelemy, Reizen van den jongen Anacharfis door
Griekenland. Uit het Fransch door M. Stuart. Ilde
/Illart, in gr. 8vo. f 3 -s2-Q 283
Deel, Amit. by
---- lilde Deel. f 3 -I2 -o 453
Batavus aan zyne Landgenooten , ter gelegenheid dat eene
Nieuwe Conflitutie voor het Volk van Nederland wordt
Vervaardigd, Amft. by M. Schadekamp , in gr, Svo ,
5zá
f o-5-8
$eer Poortugael, (.7.C. C. den) Redevoering aan het Volk
van Nederland, by gelegenheid van de Eerfle Verjaaring
dor
,I:rr, a7p6, NO. , '
Vv

A

B

.7.

It E G I S T E R.
der Ba'aa1 ch 2 Revolutie. Am t. by P. Y. Lylenbroek,
,

in gr. ti vo.

f

o,8.o

203

Brllamy, (;j .) Gods groote Naam verheerlykt in het gevallen Nle.n:.chdom. Rott. by Y. G. Krap, in gr. 8vo.
f090

IoI

Bericht, wegens de thans pla,t=hehbende Geneeskundige
Inrichtingen, by de Nationaaie: Troepes der Bataaffche
Roti ubliek, enz. Leyd. by A. en Y. Hopkoop, in gr.
8vo. f

0

14.0

490

Berichten (Eei ige) omtrent de Pruisfifche, Oostenrykfche
en S ciiiaai f^he Monarchien , benevens zommige daar
aan grenzende Staaten. IVde Deel. 's Hag. by L van
Cleef, in gr. 8vo. f 2-8-o 295
(Eenige) nopens de Euangelie Broederkerk, of
zogenaamde Hernhutters, getrokken uit een klein Ge•
fchrift van A. G. Spangenberg. Dordr. by 21. Blusfé
en Zoon, in gr. 8vo. f o-i5-o 577
Besfan, ( ,7.) Plegtige Redevocrirg , over de nuttigheid
en nooí+.zaaklykheid.1 oum te zorgen voor eene goede Op
voedir;g der Kinderen van minvermogende Ouderen,
by een Vryheidmionend Volk. Goud. by H. L. van
Burr.a en Corp. en y. van Son, in gr. 8vo. f o-9-o
-

267

Betoog, dat het Volk, onder welk eene Regeerirgsvortn
men het ook moge befchouwen , in een gezonden zin
niet gezegd kan worden de eenige wettige Souverain
te zyn ; enz. In gr. S vo. f o > S,- 0 267
Blau, (TL . van P3runsveld de) Herflelde Predikdienst, naa
,

tusíchentyd van byna zeven jaares. Gron. by D.
Reinders, in gr. 8vo. f o - 6- o 40;

een

Boeren Weer- wikker; of aanivyzing van de aanf}aande
Lugtgefteldheid, uit eerre 1anduurige LVaarr,eemiug van
den Iarometer, tot nut van den Landman in den Hooi•
en Oogsttyd. Gron. by 31. Oo7nkens en 3. Dikema,
in gr. 80. f

o•

2-o

58o

Bonnet, (G ) lle Heerfchappy van Jefus Christus, en de
toekomende Herfielling van her Koningryk aan Israel,
in eenige Leerredenen. Utr. by W. van Tzerworst,
in gr. 8vo. f i -ro -o
IsI
— Twee Redevoeringen, vertaald door * * * * *
Student in de Godgeleerdheid te Utrecht. Utr. by W.
van Tzerworst , in gr. 8 vo. f i • 8-o 319
Bosch, ( er. de) Lofreden op K. G. Oosterdyk. Amft.
by P. den Hengst, in gr. 8vo. f 1-0-0 126

Breu-

It E G I S T I; R.
Breugel, (H. G. van) Phyfiologifchr- Verhandelingen over
het Leer?telzel der Ontwikkelinge , en dat der Byeboorte; zynrie een Aanhangzel der Nafpooriuger, aangaande de ()ö^tlo ie. Dordr. by A. van den Kieboonz, in
gr. $vo.

10-14.0

535

Brin waan , (AT. C.) Ved. C. van Streek, Grnotlleid en
Z-.vakheid van den Mensch. Amfl, by M. Schale
in gr. 8vo. f 2 - 4.0 352-kamp,
Britten, (De) aangeklaagd voor de Vierfchaar der Natien. Lierzarg. In gr. 8vo. f o-6-o
519
Bruin , (Í.) Gemeenzaame Befchouwingen over den
Godsdienst voor Ongeoefenden , ter bevordering van
Godsdien,lige Verlichting. Amlt. by Al. Schalekamp,
in gr; 8vo. f o-8•o 277
Brune, (a'. de) [let vereeuwigen van de Nigedagtenis
der zuli:eu , die zich by het Vaderland welverdiend
gemaakt hebben • als de pligt van een waar Vaderlander. Amlï. bv H. Iieyzer, in gr. Svn. f o- 12 ® s'd5
Buchanan, (1f.) Leerredenen over hF1angryke Onderwerpen, met een aanpryzend Voorberi t uirgel;eeven door
H. H. Yiervant. Ode en laatite Stu'.je. Aalt. by M. de
Bruin, in gr. 8vo. f o • i6- o 143
Binon, (De) Algettneene en bvzondcre Natuurlyke Historie, Aaiihangzel tot de lii °tori, van d'en Mensch.
XVIIIde Deel. Derdr. by A. Blurfé en Zoon, in gr.
4m.

f

S-o-o
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Bydraagen, tot bevordering van Bene Algemeene Christelyke Kerk
dite Stukje. Anilt. by W✓'erfing en van
der Hey, in gr. 8 vo. f o 18-0 3 S9
Byl, (C.) Vertoog aan den laad der Stad Arntlerdam,
over de Vryheid zo als die thans genooten is en wordt
by ieder Burger, in vergelyking gebragt met de ver
Rechten van den Meosch, enz. Omit. by C.-klarde
Pyl, in gr. 8vo. f o-8. o 562
Byvoegzels en Aanmerkingen voor het XIII, XIV en
XVde Deel der Vaderlandfche lIistorie van Y., Wagenaar. Amífl. by Y. Allart , in ;r. 8vo. f 3- 4 - Q 445
..–.---.....•— XVI en XVIlde Deel, f a - o - o 5 3 [
.

c

C.

atechismus van de oorfpronglyke Inrichting eerier Maatfchappy, en de Pligten en Regten van den Burger
volgens de Natuurlyke Staatkunde. ,Amft. by .7. R.

2,Q
Poster, in avo f o- it -o
Chaubeausfire, (La) Franfche Catechismus, of Beginzelen
Vv :a
vair

REGISTER.
vin Republikeinfche Zedgkunde, i,, Verzen gevolgd door
N. C. Brinkman, Wed. C. van Streek. Amft. by 111
Sc!^alc a'np. f 0-4 0
349

C),a , (i ) I)- Rhyn, of Reis van Utrecht na Franktot , ii of tzaakcti k langs de oevers van ien Rhyn. ede
Stuk. Haart. by A Loosjes Pz., in gr. 8vo. f o- i8 8t
Cook, (,7.) Reize rondsom de Waereld. Vertaald door 3.
D. Pasteur. Leyd by Honkoop , Amlt. by Allart en
's Hag. by van Cleef, in gr 8vo. f q.-i6-o 384
D
van de mislukte Onderneeming der Engel.
fchen op Quiberon, door een Fransch Officier aan
boord van liet Schip la Pomone. Haarl, by F. Bohn,
,

,

D

in gr 8w.f o•8 o

214

Dankoffer aan de Reprefentanten 's Lands van Utrecht,
by het neemen van hun Befluit ter A11'cheiding van de
Kerk van den Staat, enz. Leyd. by D. du Mortier en
Zoon, in gr. 8vo. f o 5-8 37o
Desfaur, (, . H ) Het Vry eifis - Feest , Divertisfement
door P. G- Witfen Geysbeek. Amit. by. de Erven C. N.
Guerin, in 8vo. f o-6 o 268
Dumbar, (G.) De Oude en Nieuwe Conftitutie der Ver
uit de beste Schriften-enigdStavAmrc,
in haare Gronden ontvouwd. III !e Deel. A nf}. by Y.
II. Crajeiijchot, in gr. 8vo. f t 16-o goo
Duval en Picard, De waare Helde moed , Tnneelfpel.
Door P. y. Uylenbroek. Am[t. by P. Y. Uylenbroek, in
,

,

,

8vo,fo 8

0

268

E.

(C. D.) Aardrykskundige Befchrvvirg van AmeE beling,
r ca. De VNreen^gde Staaten van Nord-America,
byzonder Masfachufetts. Vermeerderd en verbeterd met
aa merkelyke Byvuegzels door den Aurheur medege.
deeld. Ifie Deels ede Stuk. [laad. by F. Bohn, in gr.
svo. f I - Io o
261
Edii'ards, (B.) Burgerlyke en Handelkundige Gefchiede.
nis van de Engelfche Volkplantingeu in de West-Indien. IIIde Deel. Haarl. by A. Loosjer Pz., in gr. 8vo.
i-t6 0
73
1
Eigenzinnige, (De Eerlyke) Tooneelfpel. Uit het Hoog-duitseh , door D. Onderwater. Haarl, by fl, Loosjes
Pz., in 8vo. f 0 t6 - o
431
Emdre, (S. van) Het Godsdieuftig Huisgezin, in aangenaa,

R E G I S T E R.
naame en leerzaame G. fprekken , tot bevordering van
Bybc rkennis en Godvru,t. Ilde Del. Urr. by I. valt
Tzerworst , ir, gr. 8 vu. f i - i o o
5t

Emdre, (S. van) lie Geographic der H. Schrift voor een
ieder gernaklyK gemaak , dour eene beknopte en zaak.
ryke v er':laaring der XI[ Landkaarsen , weleer ontworpen door W. t. G'achiene. Utr. bv G. T. van Paddenburg en Zoon, eu Amit. by G Warnars, in gr. 8vo.
10 o
f210

144

--- — Leerredenen over 't Geloof, tot Bevor 1 ering van
Kennis en Gelukzaligheid. Utr. by IV. van Yzerworst,
in gr. U0- f 1- 5- 0

Epistet van uien ouden Waereldburger Syrach, aan de
Nationaal Conventie van Frankryk. Alum, in gr. 8vo.
ƒ0-13

342

o

F.
(l.) Bericht wegens het werkend verm(-)gen
F alconer,
van (re Aqua Mephitica Alcalina , of Loogzr uti r,
Luchtzuur wacLr, op het Graveel, 5reen, enz. Door P.
P. du Cloux, M. D. Leyd. by L. Herding/z, in gr. dvo.
11-0-0

^-ï^

Fremery (N. C. de) Oratio de Arc2irfirno , qu'- Clienin i.
cum Piayficis Scientiis cjun,gitur, /cineulo. Traj. al
Rhen. apud 0. J .1 Paddenburg, in 4to. 32.7

G.

edachten over de rechte behandeling van eenige voor
Leerstukken van de Gereformeerde Kerk, en-^Tname
derzelver aanwending in het Gemoedsbe[tuur. Leukv.
by C. van Sligla, in gr. 8vo. f i - ic -o 4
-- van en voortretlelyken Cicero over den Godsdienst, als [leidan en \Vv ,eer. Amit. by f1. van Kerteren, in gr. Svo f o 5 o 489
Geyrbeek , (P. G. Witfen) De Eer en Lerzngt dir.
Menfchen , van ae b, lachlyke zyde befchouwd, in
eene boertige Verhandeling , voorgeleezen in de Maat
Felix Mericis. Am(I. by P. G. Geysbeek en G.-fchapy
Roos, in gr. 8vo. f o 6 o 2a4
-- Uedendaagfce Olympus. By Dezelven. f 0-7 - 0
5 6 4.
Gezangen (Christlyke) voor de openbaare Godsdienstoef-nin;en. Amit. by
C. Sepp en Zoon , C. de brier
en C. Sepp Yancz., in gr. 8ln0. f a -4•o
353
Girtanner, (C.) V andeling over de Venerifche pekte.
Leyd. by A. en .7. Hork op, in gr. 8v ). f 3.0.0 32lVv 3
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REGISTER.
Gratama, (S.) Befciiouwin van de IHiiisiyke Slaverny
der Rong -iaen, en cie Utwerkzelen daar van op den
Staat. Leyd. by A. en . Honkoop , in gr. Svo.
f

o-G-o

vla

^.- Zedekundige Verhandeling , aan welace de
Eerprys vin het Stolpiaansch Legaat, in den Jaare
MDCCLXXXXV, is toegeweezen. 'Naar by nog eerre
Nederduitl'ehe Verhandeling o'er 't zelfde Onderwerp gevoegd is. Leyd. by 3. en , . Luclltirans , in gr. 4to.
5,2
fz -3o
Grave, ([I. L. de) Introdu6íion a la Langue Frar.foi%e.
à Gron. cliez N. Veenkamp et kils , in 8 ve. f 0- 8 -0 432
Greve, (E. y.) De Brieven van Apostel Paulus, uit het
Grieksci vertaald, niet Aanmerkingen. Ifie Deel. Anift.
by Y. llllart, in gr. svo. f 2.4-0 89
II.
asnelsveld , (T. van) Het Bock j ob, naar het IIebreeuwsch.
Korte Aanmerkingen over liet Boel: Yob voor Onge"
leerden. Anilt. by M. de Bruyn, in gr. 8v,. f i • io - o i
Handleiding tot den Burgerwapenhandel . voor de Ba aaffche Burgerntagt. 's Hag. by I. van Cleef, in gr. avo.
f-o
o
5c8
Remert, (P. van) Beginzels Gier Kantiaanfche Vysgeerte, naar liet 1 Ioogduitsch vryelyk gevolgd, niet Aantekeningen en eetre Voorreden. Ifte Deel. Anifl. by de
Wed. .7. Ddll, in gr. 8vo. f t- to- o 114
Ienriquez, Brieven en Gefchiedenisfen van den Gemeenebestgezinden, ter onderwyzinge en voorlichtinge van de
ilataafíche Aankomelingfchap. Rott. by C. van den
73
Dries, in 12mo, f r -5-0
Eeringa Eliza'sz,, (7od.) Redenvocring ter Gedagtenistè
van J. ;. van Geuns, Iloogleeraar in de Geneeskunde,
enz. op de Hoogefchool te Utrecht. Utr. by G. T.
van Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. , f i -8 - o 163
Ilinlópen, (^.) Overdenkingen over Lukar XI: t3. hieb.
X: 32, en een Staat der geftorven Gelnovigen vóór den
Dag des Oordeels. Utr. by W van Tzerworst, in gr.
-

8vo.

f

o 8 o
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_.^ Overdenkingen over het Nut, 't welk wy,
tot onze Verootmoediging en Verheterinl-, uit ons oor
anderen trekken kunnen. Utr. by W. yan-delovr
Tzerworst , in gr. $ vo. f o-6 . o
l9
..—.-^.--,
Overdenkingen over de Volharding in Goeddoen,
----

REGISTER.
doen, enz. (Jr. by W. van Tzerivsrst, in gr. Svo.
S;°

f o•6-o

Historie (Natuur- en Huishoukundige) der honden. Dordr.
404
by A. L'iusfé en 'Loon, in gr. 8:o. f 0-12 o
----- (Vaderlardtche) vervattende de Gefcliiedenisfen
der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord.
F,wericaaníche Onlusten, en den daar ut gevolgden Oor
Engeland en deezen Staat. Ten Vervolge-logtusfcihen
van Wagenaar's Paderlandfche Historie. Xlllde Deel.
Anift. by 411art, in gr. 8vo. f 3-I2-0 Zot
--- — ----- XIVde Deel. f ; • 12 - o q .;6
Huisboek, (Vaderlandsch) of de Verklaaringen en Beloften van den Stadhouder der Vereenigde Nedcrlannen,
vergeleeken met zyne Daaden ; meestal getrokken uit
echte Stukken , enz. Door een Genootfchap van Liefhebbers der Vryheid. Ifte Deel, in gr. Svo. f. o. o e?
--- Tweede Deel. f 3.Q. o I7
----- lierde Deel. f 3.0-0

g
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Huishoudkundi,^e Stukken, behelzende eene Verzameling
van allerhan le W7 aarneemingen , Raadgcevin^-en , Ontdekkingen . Uitvindingen an 1Verktu en en Gereed
-fchapen,btrkiyovchdeKuflnWV.
ter.fclhappen. ' Rott. by C. van den Dries, in gr. 8vo.
f
o.io-o
16
Hulshof, (A.) Kerkelyke Redenvoerir^gen. Eerfte Tiental. Atntt. by G. Warnars, in gr. 8vo. f I - io-o 1 33
------- lIde Deel f i - io • o 225

Aide Deel. f ij- lo-o 473

—.-- (117 van Oosterwyk) De Gefchiedenis van Jozef

voor Kinderen. Uitgegeeven door de Maatfchappy
Tct Arut van 't Algemeen. Leyd. by D. du ]I'lortier en
Zoon , en Dcv. by Y. H. de Lange, in 8 vo, f o - 6 - o

487

J. en I.
aarboeken der Bataaffcbe Republiek. VII Deelen. Amfl.
by Wesfing en van der Hey, in gr. 8 vo. f 14. - 0 0
561
Iets over de Ro wplegtigheden, door H. M. B .... te
Groningen, ter verbetering voor- en opg^draar^en aan
haar geëerde Stad- en Landgenooten. Gron. by . Oom;akens , in gr. 8 vo. f o - 6 - o '563
over het Patriotismus, of het bevorderen van het
Welzvn des Vaderlands, tot Voorlichting, van minkundile Burgers. Uitgegecven door liet Bargergezelfcitap
'a
Vv 4

j

r. 1J G I S T E R.
in de oude Pekel - A. Gron. by .. Oomkens , in gr.
8vo. f 0-4-0
597
Invloed (De) dier Goisdienilige Begrippen. Alom , in
gr. 8vo. f o-ó-o
169
Jongelingfchap (Nederlandsch) aangemoedigd tot den Zeedienst. 's Hag. by Y. Plaat, in gr. 8vo. f 0 6 o
-

-

386
K.
jump, (Labe) Patriottifche Catechismus der Zedeleere
•^ voor de 1 ergeren van 't Bataafsch Gemeenebest. Amft.
by Wesjing en van der Hey , in 8vo. f o • i t -o
86
--------- Prometheus. Anmft. by Westing en van der
Hey, in gr. 8vo. f Y-i6-o
516
Parel, of de dankbaars Voedsterling, eene origineele Hul
J. H. de V .....-lanfciheRom,drBug
's Hag. by 31. Plaat , in gr. 8vo. f 2 8-o i SO
Katechismus toer Christlyke Zedeleere , behelzende de
Pligten, welke men jegens God, zichzelven, en zynen
naasten, behoort uit te oefenen. Ain t. by Westing en
van der Hey, in gr. 8vo. f o- r i - 0
99
Knoop (De Gordiaaniche) ontwikkeld, of Oplosfing van
een groot Staatkundig Voortel , door een waar Republikein in Frankryk. 's Hag. by .7. C. Leeuweftyn,
in gr. 8v©. f o-8-o 284
Kol, (i.) Vaderlandsch Woordenboek. XXIX(Ie Deel. T. V.
Amil. by Y. Allurt, in gr. 8vo. f 3- 12-o
170
Kotzebue, (A. von) Armoede en Grootheid, Tooneelfpei.
Naar het floogduitsch gevolgd door C. Loots. Amit.
by P. 7. Uyleribroek, in 8vo. f o- i2-o 3 87
----- De Man van Veertig Jaaren, Blyfpel.
Amit. by 31. R. Poster, in 8vo. f o - 8 -o 388
------------ De Negers , Tooneelfpel. Het Hoog•
duiisch gevolgd door P. G. Witfen Geysbeek. Ainit.
by J. R. Poster, in 8vo. f o- II -o
47t
-------------- De Weduwe en het Rypaard. Een
Dratratifche Anecdote. Amíl. by de Wed. Y. Doll,
in 8vo. f o- F- 0 608
Krom, (Heren.. 7o.) Godgeleerde, Uitlegkundige en Wys.
geecige Verhandelin^e+l. Ilde Deels Ode Stuk. Met
een Aanhanga.l der Verhan(L11,igen. Mid. by P. Gilii.fe^e, ifs gr. 8;. f i -8-o
515
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(P.
van) Iets over de Liefde en Jefus \Vys•Lelyveld,
heid , naar aanleiding van Mattla. V: 44. Haar!, by

44t
0
C. Van Abs, in gr. 8vo. f 0 - 3 Lier , (H. Ritzema van) Verzameling van eenvoudige
heerredenen, aan de Gemeente van de HonfLiplaars vatr
Cabo de Goeie Hoop toegewyd. Utr. by W. van Tzerworst, in „,r. Svo f i -T6 -0
433
Lis , (P. II. van) Leerrreiien ter bef}iering van opregte
Christenei;, by de tegenwoordige o,nilandigheden. Utr.
by W. van Tzerwsrst, in gr. 8vo. f i • 16-o 482
Loo, (7. van) Nieuwe Leerredenen. IIde Deel. Utr.
by W. van Tzerworst, in gr. 8vo. f 2 -8 o 523
__ Leerrede over den Geest en loon van het
Gebed onzes Heeren. Uir. by W. van Tzerworst, in
gr. 8vo. f o -6•o 570
Loogjes I'z. , (A,) Lazarus, in vier Befpiegelii gen. Maart.
by A. Loosjes Pz., in gr. 8vo. / 3-12-0
!234
Lotgevallen (De) van MMlenfchen en Volken worden door
God befluurd , daar niets by Geval gel iedt. Amll.
by M. de Bruyn, in gr. Svo. f o - r S - o 5?

.._.. --- van l.,idorie , eene zinfpeelende Romaneske Chronyk. II Deden. Leyd. by 5. van Tlaoir,
in 8vo. f 2 8- o 179
Lotjen Valí'cein, of het gelukkig gebruik van Omftandigheden en l.le afdheden. Iiie Deel. Leyd. by Herdingh
en du Mortier, in gr. Svo. f 2 - io • o 13t
Lyst van de Telling des Volks van Drenthe. Coev. by
.7. van der Scheer, in gr. 8vo. f o 4 -0
22,1
Aai.
agazyn. (Algemeen Staat- Gefchied- en Aardrykskundig)
life Stuk. Haarl. by 3. 3. Beets , in gr. 8 vo. f o . I2 - s)
4 60
Manen, (y. van) Wysgeerig en Gefchiedkundig Onderziek naar de wettige Oppermagt in de Vereenigde Ne.
derlanden , federt cie Afzweering van Philips den ii.
I(Ie Deel. A:nft. by H. Keyzer, in gr. 8vo. i 16-

M

f-
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de

Marquize (De) van Mazzini , Tooneelfpe!. Onder
Spreuk: Per hoc
altiora. Leyd. by D. du i 1ortier
en Zoon, in 8vn. f o- t 4 -o 44
11lartiret , (, 7. F,) Verhandelingen en \Vaarneemingei
over de Natuurlyke Historie van ons Vaderland. Amii`.
by 7. 4lltrt, in gr. 8vo. f 3-i3-0 r9^
,
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Meulman , B.) Verhandeling over de Godlyklieid der
Gewyde Ge1chiedenis, en derzelver verbindend Gezag
voor ons Christenen. Rott. by N. Cornet, in gr. 8vo.
(

f o -$ -o

2i1chaë1is ,

( 7. D.)

533

Nieuwe Overzetting des O. Test.,
niet Aaumerkingcn voor Ongeleerden. XVIilde Deel.
Dordr. by A.Blusfé en Zoon, in gr. 8vo. f 2 -3 0 521
113iltt, ( 7. H.) Verzameling van Publicatien ell andere
meest belangryke Deereeten der Provifioncele Reprcfentanten van liet Folk van Holland. 's Ilag. by
Leeuweftyn , in gr. avo. f 1120
212
?slinagting (De) der Hervormden jegens cie Overleverin.
gen, welke de Roomfiche Kerk aan het Nieuw Testainent gelyk fielt, beteugeld door een Leeraar der Renlonuranten. Rott. by 7. Meyer en A. Datferweg Wz.,
100
in gr. 8vo. o -3• o
Mole, De Edelmoedige Overwinnaars, of de Zege der
Vryheid, door P.
Geysbeek. Uit liet hransch
gevolgd. Anttl. by de Erven C. N. Guerin , in 8vo.
26",.t
f o-6•o
Minvel , 1)e Slachtoffers van Kloosterdwang , TooY. Uylenbroek, in 8vo. fo- iI -o
eeUpel. Ami}. by
308
.liunnikI:uizen, (F.) Antwoord op een Vraag van Teyler's
Godgeleerd Genootíchap. Aniti. by A. Mens Yansz.,
190
in gr. 4t0. f 1.5 -0
N.
1VJaamly' ten van Nederduitfche Boeken , als mede van
F rantcl:e en Latyntche Werken , enz. geduurende
de jaaren 1792 , 1793 , 1794 en 1795 uitgekomen.
Antit. by A. Saakes, in gr. 80. f 6-5. o 333
Natuur en Liefde, gevolgd naar den Natuurmensch van
Miltenberg. Amft. by de Wed. Y. Ddll, in gr. avo.
f2.14-o
87
Notulen , (De Geëxtendeerde) behelzende de Decreeteu
van de Vergadering der Proviíioneele Reprefentantcn
van het Volk van. Holland. Ilte Deels ede Stuk. Dordr.
de Haas en Comp. , in gr. 8 vo. f i - 3-0 33
by

_7.

_

C.

f

G. Witfin
P.

,

B.

H.

(Kort en Eenvoudig) in de Geloofs- en ZeO nderwys
deleer. Door V. L. Hoorn, by L. Vermande, in

8vo f o -8-o 443
Oos:erbaan, (H.) Ontwerp van cenige Schikkingen, raa.
kende den openbaaren Godsdienst, en andere Stukken
daar
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daar toe behoorende. Harl. by dl van der
gr. 8vo. f o-8-o

P.

Plaats, in
323

(G.) De verwoesting van de Stad Graave, of
F aape,
ate verfchriklyke uitwerkzels der Dwinglan'y, Rcpublikeinsch Treurtpel. 's Hertog. by de Wed. C. A.
Vieweg en Zoon , Tilb. by .'. C. T/ieweg , in $vo.
f o.y-o

25^

•----- Drie Republikeinfche K1ugtipelen. 's Ilag. by
,7. C. Leeuwejlyn, in 8vo. f o- ii o
472
Verantwoording als Lid van de_ geweezene Corn•
misfie tot Onderzoek van het Politiek en Fi:aiitiecl Ge
voorgaande Regeeriug aan zyne Caim tten--drage
ten, de Burgers van Dordrecht. 's Hag. by ;1. Plaat,
in gr. 8vo. f I- 16 -o 599
Paine, (Th.) Het gezond Verftand. Dordr. by de Leeuw
en Krap , in gr. 8 vo. f o- 18 - o
74
Portefeuille van Rozette , of Aantekeningen tot Verbe.
tering van 's McHichen Verfland en l!art. 3de Stuk.
Delft by 111. Roelofswaert , in 8vo. f I • Io o 86
Portlock en Dixon , Reis na de Noordwestkust van 'ne.
rica, gedaan in de Jaaren 1785 , r%36, 1787 en 1788.
Anm4I. by M. Schalekanzp, in 4to. f 3 18 0 zts
Proeve over éé i e waare Kerk; of \Vysgeerig Betoog, dat
'er maar én ééaige Godsdienst , niet het ('pluk des
Menschdoms beltaanbaar , op Aarde zyn kan. Door
een Aanbidder van (.god, en een Beminnaar der Menthen, in gr. Svo. f 0-7-0 571,
Provo- .Kluit (P. W.) en D. A. .Troulja, Iets ter Gedag
Steven an van Geuns. Utr. by Y. van-tenislèva
Terveen en Zoon, in 8v.>. f o-6 - o 13©
Prysverhandelingen, betreffende de Verpligtingen van eenen braaven Huisvaier en zulk eene Huismoeder, ia
't gemeen Burgerlyk Leeven; enz. Uirgegeeven door de
Maatfchappy Tot Nut van 't Algemeen. Am(I. by
H. Keyzer , C. de Fries en H. van Muntier , in 8vo.
ƒ0-'7-0

41

Q•

f)uatremere d'lsjonval , Over de ontdekking van de
^y ftandhoudende betrekking, welke 'er tusfchen de ver.
ichyning en het verdwynen , den arbeid en tie werk.
loosheia, enz. der Spinnen, omtrent het \Veí?r, praats
grypt. In 't Hollandsch en Fra;,sch. 's Hag. bv
I. van Clef, in gr. avo. ft o-a
278
1'
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apport der Verrigtingen van de Commisfie tot On
d rzoek van het Politiek en Financieel Gedrag der
voorige Regenten. 's Hag. by .7. Plaat, in gr. 8vo.
ƒo-4.o
342
Redenvoering, ten betooge,dat Jezus de Leeraar is van
die Godsnien(Iige Verlichting, welke thans in Europa
doordringt. By ver(cheide Boekverkoopers , in gr. 8vo.
10
f o-6 -0
Regen (ioe) van deli Mensch en Burger , en de Pligten
daar uk voortvloeue;u&re, voor de Vaderlandfche Jeugd.
Leyd. by D. du Mortier en Zoon , in 8vo. f 0-4. o
86
Reis door de Departementen van Frankryk, door een Ge
Kunstenaars en Geleerden. Goud. by Bunza-zelfchavn
en Comp. , No i , in gr 8vo. f 1.6 - o
77
221
Nu. II en I1I. f2- I2•0
425
No. IV. f i- 6-o
— (Vrolyke) van een Engelschman door Holland, vry
naar 't Eng -lsc.i gevolgd 's Hag. by C. Y. Leeulve/lyn,
$.SS1
in gr. 8vo. f I IO - O
Reynvaan, (y Verfchuere) Muzykaal Kunstwoordenboek,
behei .ende de Verkiaaringen als mede het Gebruik en de
Kracht der Kunstvoorden , die ir, de Muzyk voorkoman. A'aíl. by 11 Brave, in gr. 8vo. 15.5-0
•S-o 536
Romaine , ( W/.) Verba reling over den Wandel des Geloof,. ilde Deel. Ami. by .7. Aílart , in gr. 8vo.
274
11 • 16 - 0
Roor, (P. F.) Suriname verheerlykt. Amlt. by H. Gart444.
man, in _.• 8vo. f o 8.0
5e.) Emile, of Verhandeling over de OpRousfeau,
voeding. Met Aantekeningen van Re/ewitz , Ehlers,
hillaume , Trapp, Carnpe , Stuve en Heufinger. itte Stuk.
Camp. by .7 A. de Chalmot, in gr. 8vo. f i - io -o 197
S.
chasz, (y. A) De Geest van Doctor Schacsz, in de
Kerk, de Raadzaal en in de Kroeg. ifte Stuk van
's Mans naagelaatene Schriften , in gr. 8vo. f 0.9 - o
352
Lucifer en Beelzbub, of het Drommelfche
,
Commirté van Kaadgeeving.. Klugtig Blyfpel. 's Hag.
472
by 7. Plaat, iu E vo. f o- i2 -o
Schets tot Grondflag eener Nieuwe ConfUtutie voor de
Re-
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Republiek der Bataven. Amíl. by .7. van Gulik, in 8vo.
o

029

Schneither, (.7 .7) Nieuwe Leerwyze, om Kinderen

binnen zeer korten

tyd ,

te

leeren Leezen en

Denken.

Leyd. by D. du Mortier en Zoon, in 8vo. f 0-8-0
610

Schooloefeningen ; of Handleiding tot de Ne,lerduitfche
Taalkunde, in het Spellen , Leezen en Schryven, by
Vraagen en Antwoorden famenge1 eld , en met voor
-beldnopghLr,tiefdSascholn
Haarlem. Haar]. by .7..7. Beets, in 8vo, f o 6 o 609
Schouwtooneel (Zedelyk) der Menfchelyke 11artstucnten
en Dagden, of Tooneelftukken van Vernuft en Smaak.
Ifle Deel. Amid. by de Wed..7. D611, in 8vo. f2 - 15 0
350

Schutte, (G.) Lykreden op .7. P. Michell, uitgefproo-

ken den 17 van Wintermaand 17 9 5 , in de Maatfchap.
py Felix Meritis. Am(I. by .7. A. Crajenfch^t en
31. ten Brink, in gr. 8vo. f o i i o 25S
Staat (De tegenwoordige) (ter Vereenigde Nederlanden ,
behelzende de Inleiding der Befchryving van het Land..
fchap Drenthe. Amfl , Leyd., Dord en Harl. , by .7. de
Groot , G. karnars, S. en .7. Luchtmans, A. en P. Blusft en 17 van der Plaats , in gr. 8vo. f i ia o 2,
vervattende het Vervolg der Befcuryving van Stad
en Lande. By Dezelven, f t - 16 -0 24 5
Stuart , (M. ) Rrmeinfche Gelchiedenisfen. Vde Deel.
Amft. by .7. Allart, in gr. 8vo. f 3 15-0 150
Swildens, Politiek Belangboek voor dit Provifioneel Ty,lperk. Gewigtig thans, gedenkwaardig hier naa. Amli.
by .7. R Poster, in 8 vn. f t - s o 68
- Zesdaagfehe Staatsbrief over 's Lands Ho2fre
Zaak aan den Burger 17 tringa. AmII. by 7, R. Poster, in gr. avo. f o 7 0 161
Swinden , (.7. H. van) Adv^s over de Nationaale Conventie. Uitgegeeven op last van d,. Reprefenranten van
het Volk van Amf erelam. Ami. by de Erven D. Onder de Linden en Zoon , in gr. 80. f o - 8 - o 110

-

T.

T

afereelen van de Staatsomwenteling in Frankryk. IIde
Deel. Am(t. by .7. Allart, in gr. 8vo. f 4 - i6 - c

772eremin , (C.) De belangen der Mogenheden van het
Vas-

P. E G I S T E R.
Vasteland, niet betrekking tot Engeland.

's Hat, by
1Cy
T/aonjbn, (G.) 1)e Geest der Algemeene Gefchiedenis, vaij
de Achtile tot d2 Achttiende Eeuw, niet eene Befchouwing van de Vorderingen der Maatíchappy in Zeden
en Wetgeeving, geduurende dat Tydvak; voorgefleld in
een reeks van Lesten. Dev. by L. Leemhorst, in gr.

Y. C. Leeuwe(tyn, ijl gr. 8vo. f i - ie -o

$ ✓ o. f 3.12 0
.

102

Toneel. (FICL Spe,tttoriaal) IXde Deel. Rott, by J. P.
5:3
van Heel, in -;vo. f 1-5-0
Townsend, (y.) Reis door Spanje, gedaan in de ,jaarera
1786 en 1787, in 't byzonder met opzigt tot den Landbouw, Manufaél.nren, Koophandel, Bevolking, lidastingen en Inkomiten van dkt Land. Hide Deels itte
Stuk. Haart. by A. Loosjes Ph., in gr. $vo. f ,t - io o
302

---- III1e Deels ede Stuk. f a•2-©

V.

553

erharideliuy over do Vraag: welke is de Oorzaak van
den tegenwoordigen Oorlog. 's Hertog. , in gr. avo,
fo 6-0
429
Verhandelingen (Uitgeleezene) over de Wysgeerte en
Fraaije Letteren, getrokken uit de Werken der Koning
Academie der Weetenichappen, te Berlyn. Vide-lyke
Deel. Met Byvoeg^ els vermeerderd door . F. Hennert.
Utr. by IV van Tzenvorst , in gr. 8vo, f i -16 o IL
-- raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst , uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd
Genootfchap. XVde Deel. Haart. by 7. Enfchedé
en Y. van LWalré , in gr. 4to. f 4-0.0 309
Tweede Beiigt. 339
--- uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootfchap. IXde Stuk, bevattende het Tweede Vervolg
der Proefneerningen , gedaan met Teyler's ElecèrifeerMachine, door Al van Nlarum. Haart. by Y. 7. Beets,
in gr. 4t0. f 7 00 320
Verval (liet) onzer Fabryken , en Middelen tot Herstel
derzelven, en van onzen Welvaart. U r. by G. T. van
Padden burg en Zion, in gr. 8 vo. f o - 6 o 109
Verzame i.ng van Stukken in de zaak van Mr. L. P. van
de Spiegel , gewezen Raadpenfionaris van Holland.
Amft. by Y. van Gulik , in gr. 8vo. f o r6 o 371
......_._ — (Volledige) van alle Stukken, betreffende de
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Affcheiding der Kerke van den Staat, door de Na
Vergadering , reprefenteerende het Volk vats-tionale
Nederland. Met eeae Voorreden door C. Rogge. Leyd.
by D. da niertier e,n Zoon , in gr. avo. f 2 - i8 - o
512

Verzameling (Volledige) der Publieatien van de Provilioneele Reprefentanten van Holland en der Staaten Generaal , federt het begin der Revolutie van 1795. Ijle
en IIde Deel. Leyd. by Herdingh en du Mortier, in
gr. 8v0. f 3 -10 - o y6o
Virginia, ot de Ijerfteide Vryheid , Treurfpcl. 's I Iag. by
7. C. Leeuweftyn , in 8 vo. f o - i i -0
42
'loten , (Ian) De Bybel vertaald , omfchreeven , en
door Aanmerkingen opgehelderd. X[de Deel. U.r. by
G. T. van Paddenburg en Zoon, en Amfh. by .7.
Altart , in gr. 8vo. f 4 - o 0
45
Vogel, (S. G.) Genees- en Staatkundige Verhandeling,
over de Oorzaaken, waarom zo weinig Drenkelingen in
't Leeven herheld worden. Haar!. by E. W. Cramerus
gun. , in gr. 8 vo. f 0-14-0
367
Volrey,, D° Puinhoopen, of Befchouwin van de Om.venteling der Staaten. Amt}. by 1W. Schalekamp, in gr.
8vo. f i - o-o
hor.
------ De Ruïnen, of Ojerdenking der- Staatsomwen*e_
lingen. 's Hag. by Leeulveftyn , en Delft by Roelofs
gr. 8vo. f 2 -4-0 (o3-waert,in
I7oorst , (D. C. van) Leerrede en Bidhond over den
XXV Pfalm. Leyd. by .7. Meerburg, in gr. avo.
f I-IS -o
137
Vorst (Je) en de Godsdienst; iets voer de Ilerv)rm,ten
in Nederland. Door een Lidmaat en Voorflander der
Hervormde Kerkleer. Alom , in gr. 8vo. f o- 11 • o
4'8
Yvs, (W. de) Leeven en Charaá cr van Allard HHuds.hof. Amfl. by L. van Hulst en G. IVarnars, in gr.
avo. f o- I5-o57
ZV.
art, (D. B. van de) De weldenkende Reprefentanr,
Tooneelfpel. Amlï. by P. .7. Uylenbroek, in avo.
f o 6 -0
2e58
----- De Schilder, Tooneelfpel. Anift.
by P. •. Uyienbroek , in 8 vo. f o • 3•o 432
Water, (31. W. te) Historie vair het Verbond en de S neek-

-

W

fchli

R E G I S T E R.
fchriften der Ne.íerland(che Edelen, ter verkryging van
Vryheid in den Godsdienst en Burgertlaat, in de Jaarest
1565-1567- 3de Stuk. Midd. by P. Giilisfen, in gr.
6o
8vo. f n -16•o
412
Water. (y. W. te) Ode Stuk. f 3 - 0-0
--- de Vaderlandlche Historie van den Heer
Wagenaar verkort , met leerzaams Aanmerkingen,
ten diende der Nederlandíche Jeugd. IIde Deel. Amít.
by Y. de Groot en G. Warnars ; Dort by A. en P.
Blusfé , en Harl. by h van der Plaats, in gr. 8vo.

-

f2 to- 0

493

f o-10-o

607

Watkins, (Th.) Reizen door Zwitferland, Italien, Sicilien, en de Griekfche Eilanden, naar Kouflantinopolen,
en van daar e rug, door een gedeelte van Griekenland,
over Ragufa, en de Dalmatilche Eilanden, in de Jaaren 1787 ---1789. IIde Deel. Haar!, by F. Bohn, in
gr. 8V0. f I0 0 378
42E
---- Jude Deel. f i• o- o
Weeskind, (Het) Tooneelfpel, naar het Fransch van Pi.
gault - le- Brun. Amit. by P..7. Uylenhroek, in 8vo.
Nlesterman, (M.) Afkeer en Liefde, Tooneelfpel. Amíi.
6o6
by P. Y. Uylenhroek , in 8vo. f o -8 - o
Weyde , (C. L. van der) Het on +erworrpen Meisje, of
de Gedenkfchriften van Mejuffer Con/tantia. life
Deel. Leyd. by B. Onnekink, in gr. 8vo. f 2-4-0
1 3a

Wintershoven , (y. B. van) Handboek voor de Liefhebbers
van vreemde Piantfoenen en Tuiniers. Utr. by G. T.
van Paddenburg en Zoon , in gr. 8vo. f 3 - o - c^
194

Woordenboek (Nieuw) der PruisfiFche Staatkunde, na gelaaten door den Graave van Hertzberg aan zynen
Kweekelina, gevolgd n.iar 't Hoogduitsch. klom, in
gr. 8vo. f o-7-o 3613
W ykvergadermáen , (De) Societeiten en Vaderlandiche
Gezelfchappen , van den kant der Verlichting en Verbetering befchouwd , door Pacificus. Amit. by 9. de
49
,Bruyn, in gr. 2vo. f o- 1-0

REGISTER.

Z.

Z

`Vysgeerige Verklaaring der Rechten en
illefen
(C.)
P!igten
van den Mensch en Burger. Leyd. by
Herdia h en du -Mortier , in gr. 8vo. f o - i8 • o
280

Zollikofer, (G. 3.) Nagelaaten Leerredenen. gde Stutz.
Awit. by de Jryen P. Meyer en G. Warnars, in gr.
8vo. f 1 • 5 0
2(g
Villner en Lange, Natuur- en Zedekundige Befchouwing
der Aarde, en van haare Bewooneren. Vilde Deel. Camp.
by _7. A. de Chal,fzot, en Amít. by M. de Bruyn, in
gr. 8vo.f2-4 0
iq
2,19
VIIIfte Deel. f 2- ZO. 0
^•^+
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V0QRN121MSTË BTZONDERHEDDN,
In de Letteroefcninnen voorkomende,
A.

gezetenen by de Verkiezin.

ardbodern, (Befihouwing van gen.
594
4 den) als bewyzen van Doos Areopagus, Verflag van dit 4•
435 t! rensch Geregtshof.
Bef{aan opleverende.
289
,

ABEL'S Offer, Aanmerkingen bier AmSTIPPUS, Schets van diens Ze 465,
138 deflelzel.
over.
4 alemien, (Aanmerkingen over Artzen, (Wonderlyk Bevelfchrift

Carthagena gegee-

het onderwys der Godgeleerd-

aan de) te

heid op 's Lands) naa dat de

ven, 305. Hoe het zich daar

Kerk van den Staat gefcheiden

mede toedroeg.

306

515
(Zonderlinge Eed, den) te
ALDrr:c, (Ecco) diens geval in Valencia afgevergd,
557
de Regeering der Omtnejanden Atheners, Charaélertrek van de.
toegelicht.
294
249 zelven.

is.

fte1do7n , Wat PH. VAN MARNIX
6t
des dagt.

B.

iE .'na, Aanmerkingen op de Be-Barbados, Ligging van dit Ei land, GrondgeBeltenis, Kooi
fchryvingen van deczen Berg.
egg handel, 176. Drukkende Last
177
A'.TZINGEa, (IIICt-AëL!s) 13erigt op deeze Volkplanting.
wegens dien Schryver, 419. Balalt/leerien , Aanmerking over
Verflag wegens zekere Voor- dezelve, ffrekkende om te too.
zeg,ing

door

hem

gedaan.
420

nen dat ze geen Lava zyn.
569

ALEXAmnER, by den Heer Porvac Bdixem-4feiders, Proefneemingen
5oi wegens Looden, en Yzeren, en
vergeleeken.
4licaute, Verflag van den , fuel. Roodkoperen , 335• Voorb„]en groei der Planten daarom- hoedzels aan te wenden als
Itreeks.
553 z5' langs Hout of het Touv.•America. (Byzonderheden we. werk van Schepen gaan, 337,
gens de Noordwestkust van) PATTGRSON 's vindirg, om o7
219 den top der Afleiders een fink
..^,.. (Lof aan de Con{Iitutie Potlood te voegen, onderzogt
van) toegezwaaid, 591. In de en afgekeurd. aid.
Kiezers der Reprefentanten, inBoussARn , niet vermeld, hoe
twee Departementen , eene zeer by zulks verdiene, in ze423
gevorderd, ker Werk.
Geloofsbeiydenis
594. Slegt opkomen der In-BMANcADGRO, hoe zeer, en waar.
om,

B L A D W Y Z E IL
om. door WILLEM DEN V 1)e-CHRONYK@N XXXVI: 2I, hoe
44o door cYRUs opgevat.
guní}igd.
525
BaoGLIO , Charaiaerbeeld VatiCINCINNATUS, onderfcheide oor dien Veldmaarfchalk.
256 deelvellingen over diers ge.
Bygeloof, (Staaltjes van algemeen drag. 500
heerfchend) 573. Wat elgenlyk Coccejus , geen beguntiiger der
Bygeloof is, old. Oorzaakcn gevoelens van CARTEStcs. 44tí
van dit. Zielsgebrek , 574- Conans, diens Heldendaad onHoofd'eigehfchappen van 't zei- derfcheiden beoordeeld. 499
ve, 575. Waar by het toeko• Column, Roflrata, te Rome gevonnre, dat her Zygeloóf dikwerf den , en bewaard. gS 2
meer vermag om der Men fchenContitutie, (De Noodzaaklykhart te beweegen, dan de Gods- heid van het daadtellen ener
dienst zelven , 57'6. Middelen Nieuwe) voor I edarland. I r _p
ter voorkominge en weerinee. — kan niet ih allen dejl:,
aid, naar de Franfche in ons Laid
ingerigt zyn • 281. Wat daar.
C.
CAREL DE II, over diens han- omtrent staat in agt te nee282
deIlogen met DOWNING , men.
van jl ft%eriea , hoe zeer
446. Aanmerkingen over de --Aanfpraák door Ii£ 'WITT by voor ons in allen deele I; e;
diens Het`áellfing gedaan , 'ald. gefchikt , egter in veelti upI{ostbaarheid des Onthaals , zigcen naavolgènswaardig. 592
447. Aanmerking daar over.Convenientie, gdestige.Aanwerkiu44); gen over dat Staatkurirlig' Woord.
----- Da V, diens bedoeling
366
D.
in zyn Broeder F1aDINAND
na de Nederlanden te zenden, DamP, (De) en ''let P's'ivyf,, by de
495: Befteedt liet Geld der bégraafnis yan Mi1ASenu. S 18
Hollanderen„ , dgor eerre zwaare DEctus, diens daad van zelfopBede affbp rst, tot het goed- offering onderfcheiden beo4,rmaaken van de kosten zyner deeld. 499
49yDemarcatiohs - Linie
Krooning.
gispende
Carthagena, vreemd Bevelféhritt aammerkí'ngen daar over, 369.
aan de Artzen daar gégeeven, Oorfprong van die, benaaming.
3o5. Zeer in 't oog joopetde aid.
gebreken in het Stadsbeftuur. Despgtirntrss, vertoont zich in
306 onderfeheiciene gedaanten, en
Clutribdit en Scilla, hoe thans ge. geene Itegeeringsvorm is 'er
Soo eene bevryding voor,.
5o5
íteld..
Christendom, hoe door Staatkun- Deventer , welke urlfluitingen
de bedorven., Io. De Her- van Gezindheden_ daar teeleer
eeniging van het vérdeelde plaats vo!iden., en hoc men de
C/lrisrendim treft thans een Doopsgezinden ben rdcie. 201
gun:IigTydperk aan,59. WafDíepje, berigt wegens die Stad ,
het Chrt,tendom van d@ tegen. 42iá. Belangloosheid van een
wóordige Omwenteling te Vlee- 1VPattoos aldaar.. ald.
zen of te hoopen hebbe. 361 Doose's, (Opfchrift op de Graf.
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taalde van d-;!er en Zoon, E ocii, over diens Opneeming,
in de Kerk te Nosrdwyk aait
den Rhyn.
416
I)owNrrvo over diens Nagtbezoeken by Koning cA, EL.

en de Leer der On(terflykbeid hein in den mond gelegd.
145
F.
445 Fin' in ons Vaderland wei.
Drenthe . wat 'er van de oude
nig beguu1Hgd , 545. Hoe
Gefchiederiis deezes Landfchaps met den koophandel te paaren.
ald.
te zengen valt,
26
.Duinen,, (Hollandfche) hoe veel
hoe deeze te Palencia
.viorgen Grop s deeze be.laan, met den Koophandel gepaard
556
545. Hoe veel Schiapen 'er wordLn.
kunnen geweid, en hoe veeleFAQCL , (De Griffier GAsIAR)
Ponden Wolle daar van ge- fpreektnaWITT moed in
wonnen worden,ald. aanmerkingen over diens zwak
Dusfeldorp, over het geeven van of moedig CharaEler , 452.
een Steekpenning aan den Piu. Breeder, 456. hoe van Party
fesfbr, by het heaien der verwirfeld, daar by voor den
Schildery--Veizuneling.
82 uitvinder van het.1euwig Edia
gehouden wordt, en zints de
E.
ed, (Zonderlinge) den Artzen 1 arty des J>rinfen was toebete Valencia afgevergd.
457
557 Baan.
EkkEriciteit,Aait der Elcí1rifcheF AeCnET, (CLAUDE) diens Cha)

E

Stoffe, 33 1 . De wyae, op wel.

-

raéter.

ke dezelve door wryving ver FAYeTTE ,

250

(DE LA) Charaéter-

ald. fchets van dien Held,
wekt wordt, onzeker.
256
Frats , de `i evenaar » het gedrag FLESa,LLes, Provoost der Ko('pvan PAULUS , omtrent deezen lieden te Parys, diens deerly1:
an gehouden, verdeedigd. lot.
259
531 Fos ee's (J.) Werk over de
rs;e1and, Schets van den geest Waarheid van den Czri.tlyken
des Staatsbeftuurs van dat Ryk, Godsdienst; aangepreezen, 3,6

164. Hoe z.er op de Verne-Fransryk, (De St..atsowwenteli:rg
dering van 1- olland gefteli, in) wat men voor do waare
165. Tafereel van het Charsc- oerzaak daar van te houden
79
ter der Inwovndeeen, i66. Nebbe.
hoe het zich jegens ons
Schets van het gedrag deezes
Ryks, ten opzegre van ons Va- Gemeenebest te gedraagetr
derla,.d.
343 hebbe, wil het op den duur
(Hoe laat de Zyde als een daar van voordeel trekhen,
Artykel van Weelde in) be224
(Wat heil) zich van de
trend werd.
556
^.--.• (Hoe veel onze Staat vair) Republikeinfche
Confliiutie
opgefchootcu hebbe on,) van mg belooven.
550
de dwinglandye van JACOB DENFrar f hert, hebben den Vryheids.
1I te verlosten , 582. Lang. Geest in Imcrica opgedaan.
zaambeid der Betaalinge. 583
379
1Fritsq
---
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Friesland, verandert van Party in ner taak in het behandelera

204 van Staatsonlusten, 4O. Over
het Staatkundige.
(V oorhap van eerre Ver- }iet behandelen van 't geen
deeling der Kerklyke Goede- men klcirigheden noemt. 414
324GEuvs , (ST. JAN VAN) korte
ren in)
— over Frieslands Quota, in kenfchets zyner hoedanighevergelyking met die van Zee- den , 13o. Breeder fehets,
land.
453 363• Hoe by in zyne jeugd
tot den Zeedienst neigde,
G.
^aleiflaaven, op Maltha , derzel• 36.1. Van zyne Gods,iienstbevta deerniswaardig lot. Sot lydenisfe, 365.Troostzang van
Gedenk/luk , (Aamnertcclyk) be. P. HUIZINGA BAEKER aan diens
treffende de A'ederland;clie Ge. Weduwe , als zy in 't
366
fclriederris»n , in de jaaren J raainbedde beviel.
417 Gezindheids- yver , in Groningen
1560-1566.
a ti5 ten tooi ge'.ieid. 206
Geld, als een der noodwendigfle
behoeften van ons Land aan• Gilden , als zeer nadeelig be503
282 ichouwd.
gewerkt.
(liet nadeel der Fabriek -)
(Wat het gevolg is, wan
neer in een Republiek het) aan „etoor d.
544
niks wordt. 507 Godgeleerdheid , (Aanmerkingen
Gelykieid, (De Leer der) wel- over her ouderwys in de) naa
begrcepen, heeft een heilzaamen dat de Kerk van den Staat ge51
598 fcheiden is.
invloed.
Gcaneenetest,n. (Oorzaakcn van Godheid , (Nationaale) hoe alge5o6 meen de begrippen desweleii
den Val der meeste)
Genoegen, (Huuislyk) of Geluk, waren , 241. Hoe door den
wordt verpesr , door gebrek Christlyken Godsdienst opge.
244
aan wederzydfche Agting en klaard.
Liefde , 270. Door mangel Godsdienst. (Het heil van den) Een
355
aan wederzydfche Deelnee• Gezang.
ming, 271. .Door gebrek aan _.—, (Hoe zich de) in dedaa.
436
onfchuldige en eenvoudige den vertoont.
Vermaaken, aid. Door gebrek Graan , hoe men 't zelve In
17
aan hulpbronnen, of aan mid• Poolen bewaart.
delen om zich met elkander Grenada, B^rigt wegens dit Ei178
te verinaaken , 272. Gebrek land.
H^
aan de noodige rust en Rite
-

des Gemoeds.

273

Ge^na. (Eel) Ro+neinfcl e I7oorfie- HANDEL. II: 6. opgehelderd.
50
ven of Koperen Rofiruin te)
3ga HnN '.'rBAt s Tocht over de f'l.
Gefclaiedenis(Wat het gew;lug- pC72 , Waarneerningen daar ter
Iie in de) te agten zy, 103. plaatze gedaan om dien Tocht
he
Een Leerftoel in dezelve te te bepaalen, 3$0. Wegens
doorvuur
Rots
een
]tlooven
van
303
Mesfana afgefchaft.
Gef liier1!cljryver, moeilykheid 4y- en Azyn, door doezen verwon'
,

X x 3

pen,
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pen , door anderen verdee- land, 174, Koophandel en n:cb
dd.
382 nigte van Slaaven.
175
13'visto.-hten (Dat 'er) in GOD plaats JenovA, deeze naam aap ande191
ren dan den waaren GOD toehebhen , beweerd .

L;EarzN XI: i. Aanmerkingen

gevoegd.

523

140 JEREMIA, (Klaagliederenvan)
527
d]englo , Voorbeeld van Ver- XIII: '-8. toegelicht.
de
III: 17. opgehelderd. 525
jegens
(!raagzaamheid
204 JoAN:VES, wegens diens oogmerk
IRooa,schgczinden aldaar .
over den zin.

HERMG, (De Luitenant Collonel) in het fchryven van zyn f:uanSo8 gelie, volgens VAN VLOT&.
hoog gepreezen.
llercicrs, (De weiland der) by de
,}G
bekendmaaking van CHRISTUS — I: 1.4. toegelicht.
48
Geboorte , gekenfchetst. 530 — V: r - 9. Aanmerkingen ,
Ilereornters, (A'ieuwe) befchree• ftrekkende om te wonen eat
392 men aan geene Wonderdaaven.
1lclland (Hoe zeer Engeland) zoekt dige Beroering des Waters te
te vernederen, 165. Staat;.be- Bethesda te denken hebbe.474.
lang van Holland meesterlyk Jon, (Of het Boek van) eene

gefchetst, 346. Van hoe veel Fabel, dan eene waare Gefchiebelang voor Europa, 347. Hoe denis, behelze , i. Bedoeling
dat belang kan behouden wor- van dit Boek.
2
den.348— XIX: r3-r5, hoe door
3
467 riiMELSVELD vertaald.
— (Volkrykheid van)
XIV: 21 -28 ,volgens diens
^.— door de Landvoogdesfe
aid.
tot het opbrengen eener zwaa- Vertaaling.
XXXIII: 23, 24, hoe door
re Bede genoodzaakt, en waar
4
toe dit Geld gebruikt werd. hem vertaald.
4967ooden , (Over de toekomende
•r-- zou, indien de Provinciën lotgevallen der) en bepaald hun
naar evenredigheid van de wederkeeren na het 7oodfcl,e
Bevolking vertegenwoordigd Land , x84 -186. Zie ook
523
!vierden , altyd Bene groote
(Godsdienst der) tusfcl.en
overmagt hebben.
595
1-IULSIiOFIF, wegens

den lof door de Wederkeering uit de :Baby»n vos hem toegemeeten , 58. lonifche Gevangenisfa , er: de
Aart zyner Opllellen , 133. tweede Verwoesting van 7ezyne veranderde rufalem, zeer wyd uitgebreid,
Wegens
Denkwyze omtrent eenige Leery2;,
K.
ftellingen , 134. Hoe deeze In
zone Leerredenen hier en elders r(A1N's Of r, Aanmerkingen laat
over.
voorkomen, aangeweezen. 337
138
KANT, wanneer by zyne Wys-

yncoaus I: 9-12. opgehelderd.
1
233
:a^nnica, Volkstelling op dit Ei.

geerte begon te leeraaien ,
iiS. Maakt in 'ï eerst geen
Opgang, aid, 's Hoogleera^r^
Wysgeerig Stelzl in 't brecde
ont-,
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ontvouwd, en met aanmerkin- 22. Voorbeelden van zeer lui•
116
mige Charaéters, 23. STE.RNE,
gen doorvlogten.
Kennis, (Menschlyke) ontleeding een Voorbeeld van een luimig
ald.
daar van volgens de Kantiaan- Schryver.
117 LUKAS I: 67.69. Aanmerkingen
fche Wysgeerte.
230
.1erk, (Gereformeerde) derzelver over dien Lofzang.
hedendaagfche denkwyze omXVIII: 9.14. byzondere
trent de 13egtzinnigheid 4. Aanmerkingen wegens den Pha.
In welken tyd men daar de rifeer en Tollenaar daar voorti'efchilftukken behandeld en komende.
228
bepaald heeft, 6. Hoe de Leer
XX: 27-38, opgehelderd,
der Pra;deftinatie daar in be- en de kragt van dit bewrys
hoorde behandeld te worden. voor Beren toekomenden Staat
7 aangedrongen.
470
(Overweeging wegens
M.
het ophouden derTraétementen Malaga, hoe uit de Monte Pia
van de Leeraaren der) in zo
den Landlieden Geld wordt
verre zy Lands Amptenaaren opgefchooten.
303
514 MARNIX, (I'H. VAN) hoe by over
zyn.
Klokje van Achten, Betekenisdier den Adeldom dagt.
Or
Spreekwyze.
288 JMARTENA, byzonderheid wegens
Klokken, (Het Doopen der) wan- deezen Tsiefchea Edelman. 63
neer ingevoerd, 538. Hoe die Juasfàcizufetts Schets van het
plegtigheid verrigt wordt. 539 Charac"ter der Inwoonderen in
2 Ko v. V: 18. opgehelderd. 399 den A7nericaanfchen Staat, 262.
L.
Godsdienftige begrippen aid.
LAZARUS op 't punt des doods
Zegt tot Vryheid en Gelykhcid,
verbeeld 235. Zyne beko- 263. Zonderlinge gebruiken
ming treffend be,chreeven. 236 tusfchen de Ongehuwden die
Leeraars, hoe van de zyde der de I{uischbeid der Zeden bcIvIaatichappye te befchouwen. wyzen aid. Leevenscvyze
211 264. Leesbibliotheeken aldaar,
Leevensftanden.
Aanmerkingen 265. Staat der Handwerken en
over de verfjheidenheid van) Fabrieken.
266
273 MATTHEUS II: 1-12. over den
dat de Wyzen uit het
LELYVELD, (BERN. PIET$ VAN) rvd
hoe zeer verdagt deez Coin- Oosten by jEsus kwamen. 232
mis voorkomt.
373 Men sch (De) veelal te zwart
84
Lente. (Schilderagtige befchry- gefchilderd.
226 Mensclilievenlieid. (Gezang over
ving der)
Ligtgeloovigl eld, geken(chetst. 529 de)
357
Luim wat men daar door te Mes/ina de Leenloet in de Geverftaan hebbe, 21. Ontlaat fchiedenisfe daar afgetchaft.
300
ui o gebrek aai: een vast Characer, ald. Andere oorzaaken, 11,lddaadig7Feid, te wraaken, als
zz. Droefgeestige en \'roíyke dezelve ten voedzel derLui303
Luim tegen elkander gefield, heid vetitrekt.
Xx 4
1110
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Mónarcliie , of Monarcl:aa'e Regen• PescAL, vervalt tot het zwak des
57,E
rang, hoe lang dezelve duurt. t3ygeloofs.
5o6Pacriotismus, op welk een breeíM'orgenJlond , fchilderagtig be- den grotadllag 't zelve behoort
226 te rusten.
502
lctireeven.
PnuLUS, Tydorde der Brieven
N.
AiMAN's gedrag overwoogen. diens Apostels.
48
400
afgerigt op den redeneer
Naamsveranderinge;t , hoe veel- trant, ten zynen tyde in de
89
vuidig ingevoerd naa de laat- Schoolen gebruiklyk.
diens gedrag omtrent ELI . 7o
fte Revolutie.
Neder-Seine , Befchryving van de MAs den Tovenaar verdedigd.
531
vrugtbaarheid en werkzaamheid
4t6 Paus, uitgeflrekth id zynerLarndin dit Departement.
bezittingen , 423, Oirzaaken
0.
Qffcranden. (Wegens den oor- van derzeh'er ilegte gefleld424
Ian held.
fprong der)
Ommelanden, (Veiflag van dePeiteryltandel, op de Noordwest Rigteren in de) 246. Room- kust van America, hoe in Ln•
fche Landeigenaaren daar van geland aangevangen , 2Is. Aanden Regtfloel uitgetlooten. makingen over het vestigen
249 van denzelven.
218
Ornterentelisig, (De tegenivoor PEL ICLGS , hoe in een groot
dige) wat deze ve voor den geval niet, en in een klein al ,
S74
Chrtstlyken Go^tsdtenst hier te by;eloovig.
361P,íarijeen, hun Leer wegens een
Lande zal baaren.
4'8
(Waare oorzaak der) in toeti omenden Staat.
549PIIILIPS DE IE,(De ScaatsomFrankryk aangeweezen .
One.00f. (Belydenis van 't) 605 wenteling in de Neaerlanlen,
Oordog. (Over de oorzaal: van ten tyde van) overwoogen.
429
Ion
din tegenwoordigen)
-- DE GOEDE, diens Cha•
OOSTi RDYK , (H . G.) kort ver 49
flag van diens leeven , 127. raéterfchets.
Zyn dood, 129. Schoone Trek Pij,(Il Campo Santo) of het
ald. Heilig Land te dier Stede, van
uit 's Mans Character.
Overysfel, of dit Gewest, in den hoezeldzaameenen aanleg. 383
Jaare t 572 , met den Hertog van PITT , hoe zeer men tegen diens
Munfer zou verdraagen , en laagen te waaken hehbe. 28$
denzelven voor Heer aangeno•Poolen, hoe uien daar hee Graan
17.
451 bewaart ,
Zonderlinge
men hebben.

N

P.

Stookoven daar

toe vervaar-

P gen zo veel niet geleden als in Oorlo„styd vervaardigd. id

alermo, heeft door Aardbeevin. digd, aid. Hoe Kuilen daar toe

zommigen fchryven, 296. In Portsmouth , hoe ryklyk aldaar
het ObJervatoriurn vindt trien wenende Schelmen gevoed
301
een zeer zonderling Starrekun- worden.
297 Przdef>zinatie , (Leer der) hoedig Werktuig.
da
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danig dezelve in de Kerk be-Sirille , B'angrvkhcid deezes
hoorde verhandeld te wor - taande, 295. Lkb: h aan [Ier.
7 bergen egoede Wegen , 297.
(fen.
Fo<<pheeten, in derzelver Schriften Treffende Schhdery van deeze
;,een dubbel: n zin , 43. heb- voormade ]:oornfchuur, 298.
I en niet alles hefchrev:n wat Ilet Zuikkerriet daar alleen in
zy predikten , 54. tV t men Eeropa te vinden , ald. Oolc
299
van derzelver Aanhaaliugen in den t'apyrus.
de Schriften des N. V. te deu-SLLneEa, (Sins^N JnrrssE) verflag
55 wegens deezen Bri llt,aar. 65
ken hebbe.
SPIEGEL, (n.. P. VAN vi) welk
R.
eielyklaeid , in welk een zin een rol by in Zeelanti gefpeeld
men dit woord gebruikt. 37o hebbe, 154. Hoe veel vertraaRegeering, van ons Land, als, uit gings men in het onderzoek
drie Provifioneele Regeerlagen zyner zaake ontmoette , 37z.
zaincnre+.teld , befchouwd. 63 Grond tot een nader onder.
.iacntv,aarci:^rnaaking , (Het Leer- zoek van zyn 1Llinitterieel ge1tuk der) als een fyfihema• drag , 373. Moeilykheid om
tisch Steizel, en niet op den aster de egte bewys(lukken:s
Bybel 'gegrond, befchouwd. 9 geraal• en, ald. Optelling zyner
Misdryveu, 371. Brief van den
Repuhdeken. Zie Geuleene5esten.
Rome , Aanmerkingen over de F iscaal VALCKENPAtr , 375. Ver fcherni':en aan de Gebouwen fchtllende raadflagen van de
(ier Oudheid daar gepleegd , Committes vanedheen Welzyn
en Algernetne Waakzaam/zeii,
422. V erregaand flest gebruik
424 wegens de Plaats der Lo^itique
der Steekpenningen.
Roi.enera, hunne vol deringen in Cuflodie van deezen 'c an, aid.
de Lryeskunde, 152. Op welk Op het Kasteel te Woerden in
eerre wyze zy eere Zeelno- PolLique Cutrcdie gezet. 377
155 Staat:rynan, (Gefprek over 't gees
gendheid erden.
Romr. V: 12.21. opgehelderd in een) vereischt wordt. 16o
92S:ad,'.oude>fihap, Optelling van des.
door c.sevs.
r,oussenu's • inneemende Schmyf zelfs veelvuldige invloeden,
ftyl , welke gevolgen dezelve 338. Welgo gevolgen daar uit
1519 voortvloeijen, 339. Over het
h.bb^.
Ruira,ie e9 Tyd, Leer van zintil , Erfreet daar aan veck! oft ,
van rrEwTON , LEisviTs en 340. Veelvuldige misbruiken.
120
CLertta, daar over.
341
S.
Starrekunde, vreemde Stellingen
add,:ceen , hun Gevoelen we- deswegen , 463. De rechte
479 kennis aan de E^yptrnaars en
gens de Ziel.
Sanidwicb - Eilanden,wyd verfchil- c'hJieeuwen veiIchuldigd. ald.
,

R

S

lende opgaven van derzelverSrzRNE, een voorbeeld van een
Volkrykheid. 220 luimig Schryver. 23
Schyn.;elosvfgen , afgefchetst. Oat Stormwind , cierlyk befchreeven.
Scilly en Ckaribdis, hoe thans ge.
484
3ooStyflicofdislrcid , in Leerbegrip•
íleld,
pen,

B L ADW Y Z E L
pen, van Standvastigheid onder• Vlieland Befchryving van dit
529 Eiland , 172. Getal der Inscheiden.
.

woonderen.

T.

173

(Franfcl e) welke oor- Voorzeggingen, der Propheeten,
Taal,
naaken die de algemeene wegens den MESSIAS, aanmer-

Taal van Europa hebben doen kingen van BONNET daar
320
worden ,12. Onderzoek , of over.
dezelve verdiene eene Al •VRIEs , (HIDDE TEERS DE) te
gemeene Taal te weezen, 14. onregt van lafheid en pligtOf dezelve dien voorrang zal verzuim befchuldigd,
58S
(BONAVENTURA )
behouden .
IS VULCANIUS ,

diens Gtaffchrift op de DoU416
SAS .
dien Abt, de éénigile KerkW.
lyke onder de Verbondene Ede- W ALLES, .(IJERE) Of TARQUIlen
NIUS VALLESIUS , B ^rigt
65
Tyd en Ruimte , de Leer van wegens dien Leeuwardfyhen
IikNT, NEWTON, LEIBNITS en Burgemeester .
66
CLARKE, deswegen. 120 Weelde, hoe zeer in Nederland

I Tfiess. IV: 4. opgehelderd. SI
TIELT, (Tn. VAN) verflag van

.

V.

daar aan nog geofferd wordt.

209
op welken
grondfiag dezelve rust. 503 Wilden, (te Staat der) niet van
Valencia , Stigting aldaar, Monte Onderdiukkin g vry , opmerkPio geheeten , tot onderficu. lyk Voorbeeld 'hier van. 218
Ding der arme 13oeren, 554. i1Willseknus van Nasjauwen, egt beKunflen daar beoefend , aid. ligt wegens 't voorgevallene
Grootheid der Zyde- Fabriek, over het fpeelen en niet fpeelen
555• Koophandel aldaar met van dit Liedje te Haarlems.

V

aderlandsliefde

,

de Fabrieken gepaard.

556

62

III , ydele twist
dien Geleerden Man.
170 tusfchen Hunt Hoog Mog. en
Penusz lekte,Onzekerheid van ; taaten van Holland, wegens
328 het eerst verwelkomen van
derzelver Oorsprong.
Verdraagzaamheid , welke Lands- dien Vorst, 564. Waarin zyn

VENEMA, (H.)

kort berigt van WILLEM DE

-

voordeelen dezelve te wege geheim misdryf beftaan Nebbe,
81
de) in
4inerica, komt zeker flag van

twyfelagtig, 587. Geduid dat
het zyn Overfpel ware met
Lady VILLERS.
58o

9ners, befchreeven.

34. Opt€hing der Geldfoor»
men, welke by van den Lande getrokken heeft , 162.

brengt.

Verkiezingsdagen, (Op

DE V, diens overtocht
594 --Ingezetenen flegt op.
Verlichters , of Nieuwe Hervor- na Engeland, uit egte ílukken,

-

392

VerJlandsbegrippen, (Zuivere) vol.
gers KANT ,

hoe

ontleed.

123 Welke gerugten wegens zy.
Verzoeninge, (De Lcer der) veel- ne Reis na Zeeland liepen.
206
al verkeerd als eene Voldoenin8WITT=_(j.Dz)Aanmerkingen over
ge voorgedraagen.
diens

I L A D W Y Z E It.
diens Aanfpraak aan den her.
Z.
fielden Koning caner., 446.Zaan, (Dorpen aan de) de tal.
Heulde op geene ongeoor. rykheid van derzelver Inlofde wyze met Fr.nkryk. woonderen met die der kleine
449 Steden in Holland vergeleeWonderwerk (Bepaaling wat men ken. 469
door een) te verftaan hebbe,Zedenneesters, (Nationaale) noodig
313. Hoe zy de Godlykheid gekeurd voor ons Land. Sii
eener Leere ilaaven , aid. Met Zeemagt, (Staat van 's Lands) in
deeze ten bewyze aan te voe- den Jasre 1786, en hoe geberen , redeneert men in geen zigd. 406
cirkel, 316. Hoe zeer de Zyde , in Engeland, een Artykel
Wonderen in de Euangeli- van Weelde , van laate dagte•
fche Gefchiedenis zyn inge- kening. 556
Meeven.
317

D R U K F E I L.
i ,1. e t 6. ti eg. iq, van boven, haat : Za+nen fpanningen lees
7an:etyeian °nget#.
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67
79
Proeve over het Gefchiedenisfchryven,
De voornaamfie Leevensbyzonderheden van Read Descara
8&
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100
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Ren Fragment.
Proeve, over de Uitwerkzels van het Landbouwend Lee107
ven, enz. (Vervolg van H. 79.)
Dc Gefchiedenis der Vrouwlyke Sexe; of een onpartydig
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Proeve over het Gefchiedenisfchryven. (Vervolg en Slot
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Maatfchappy gehouden , op den aa May 1794, door
Sir JOHN SHORE, Bart., die Sir William in het Voor
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REDENVOERING ,
INGERIGT OM DEN VREEDZAAMEN EN MENSCHLIEVEN^
DEN AART VAN DEN CHRISTLYKEN GODSDITNST,
UIT DE H. SCHRIFT EN DE DAADLYKE ONDERVINDING, TE BEWYZEN. Door BEILBY Po1LTEUS , DD. Bisfchop van Chester.
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leverden, zeer onlangs, eene uitmuntende Re.
„ VV denvoering deezes Bisfchops , waarin by deft
„ Christlyken Godsdienst verdedigde tegen de blaam vats
,, Wreedheid , denzelven aangewreeven. Niet ongepast
„ dagt het ons, de hier boven aangeduide. Redenvoering
„ daar op te laaten volgen. Niet twyfelende , of zulk eet
„ onderhoud zal het beste gedeelte onzer Leezeren ge.,
noegen en voldoening ver1UIUaffen."
De heilige Lofzang, waarvan de woorden , I7rede op
Aarde, een gedeelte uitmaaken, is die, welken het Henelsch Heirleger aanhief by de Geboorte van CHRISTUS. De
algemeen zin deezer woorden komt hier op neder : dat
deeze groote Gebeurtenis allen den Inwoonderen der Aarde Vrede zou aanbrengen; en tellens ten doorílaandtteit
blyke ftrekte van GODS Goedgunftigheid jegens de Kinderen der Menfchen.
Men kan niet naalaaten op te merken, met welk eenti
ilaltlykheid onze gezegende Zaliginaaker in de Wereld
verfcheen. Geen praal deezer Wereld vergezelde hem,
De grootheid , welke by zyne Geboorte gezien werd.
was, gelyk zyn Koningryk, van eene Geestlyke Natuure,,
en het was eene grootheid by welke alle trots van aarde
A1 NU, I79Ó. NO. I.
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DE VREEDZAAME EN MENSCIILIEVENDE AART

fche praal wegvalt. Hy werd in dit Leeven welkoe
geheeten door de vereenigde gelukwenfchingen dier Hetnelfche Geesten , wier verblyf by verlaaten hadt, om de
gedaante eens Menfchen aan te neemenë
Dit is de éénige Gebeurtenis, in de Gefchiedboeken
vernield, welke verwaardigd werd met zulk een Vreu fgdcbetoon, uitgenomen die der Scheppinge. Wanneer „ de
„ Hoekíleen der Aarde gelegd werd," vinden wy in de
Heilige Bladeren vermeld,, ;, dat de Morgenfterren za, en alle de Kinderen van GOD
men vrolyk
),
Deeze Hoekfieen (t) der Nieuwe
9, juichten (*,
Schepping werd met dezelfde ftaatlykheid gelegd.
Het fchynt dat deeze twee Gebeurtenisfèn de eenige
waren, welke eene zo roemryke onderi •cheiding verdiend
den: en dat de Verlosfing des Menschdoms bet Hemelsch
Heirleger een werk toefcheen, niet min tot Eere van GOD
en tot Heil des Menschdoms ftrekkende, dan hunne Schepping. Het is, met de daad, in dat licht, waar in de I-Ieilige Schryvers het doorgaans befchouwen. Zy befchryven deeze te vege ebragte verandering als . cene nierare
Schepping (j.) als vile ingang in een nieuw Legven ();
als de voortbrenging van een nietttiv Mensch (**) ; en dik
'er van met fpreekwyzen, die een aller-wylsfpreknz
in 't oog loopendfle toefpeeling hebben op de eerfte voort
aller dingen. CHRISTUS zelve wordt het-brengi
Licht van deeze Nieuwe Wereld geheeten (j-f); en gelyk
de Magt en Wyslieid vein GOD klaar gezien= worden in de
dingen die gemaakt zyn in de Ncatuurlyke Wereld (44),
zo wordt, ten aanziene van de Geestlyke Wereld, onze
Heer, in een no nadruklyker zin, de Magt en de Wys,,

;

-

hoid van GOD geheeten (§§).

En, in de daad, indien het vormen van deezen Aardbol uit een verwarden baaijert van ftrydige hoofdftoffen,
indien het tiaarflellen van den Mensch uit een klomp

aarde, en hem eene leevendige Ziel in te blaazen, ten

fpree^

(*) JOB, XXXVIII. 6, 7.
II. 20.
(t)
(1) i Coa.. V. 17. GAL. VF. rg..
() Rok. VI. 4.
(**) EPH. IV. 24. COL. III. ZO.
(tt) Jon. VIII. 12.
(fll} Rona. I. 2o.
(§§) a Cox. I. 4.

-
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(preekenden bewyze ftrekte van tons oneindige Wysheid

en Mat, was het zeker geen minder treffend blyk deezer
Godlyke Eigenfchappen, den weg uit te vinden om. zyne
Regtvaardigheid en Genade te vereenigen Vrede en Za
aan te brengen daar misdaad en elende was, en-lighed
,, ons weder leevend te maaken daar wy dood waren in
g, zonden en mi^sdaaden (*)."
En gelyk onze Verlosfing niet min ter Eere van Gort
rekte dan onze Schepping,. •zo was dezelve ook niet min
heilzaam voor den Mensch. WY zouden maar luttel
:reden gehad hebben om ons te verheugen wegens onze
Schepping, hadt het GODS niet behaagd „ ons te herfcheppen 'tot goede werken (t)." De Christlyke Leer
opende ons eene andere en betere Wereld, „ een nieu^, wen Hemel en nieuwe Aarde (.L);" zy herftelde ons
in 't bezit van die dingen die ons beftaan alleen bezit
kunnen maaken., de- Gunst van GOD , de Mid--tensUvardig
delen. ter Geluksverkryging, en de Hoop der Onfterflyk-

,

beid.

Daarenboven verdient .het onze opmerking, dat deeze
wyze van de Geboorteviering onzes Verlosfers zeer ge
voor het C:harac`ler van den Mesfias, en derf-íchiktwas
dart des lasts met welken hr bekleed was. De oude Ge
zich niet zelden, om de ge-fchiedbokrsvlytgn
Oorlogshelden en Wereldvermeesteraaren aalt-borted
te kundigen niet voortekenen van eene ontzettende natuur;
in dit opzigt zich aanpryzende , dat hunne vercieringen
wel gefchikt waren naar de Perfoonadien , de Vyandeli
en Rustverftoorders c des Menschdoms. De Vriend en Zaligmaaker des Menschdoms kwam ter Wereld onder de;
verklaaringen van algemeeneii Vrede efi Goed gunftigheid.
Ten deezen opzigte voerden de Engelen des Hemels
de doorgaande taal der Schriftuure in de befchryving van
den Mesfias. Zy fpreeken van hem op eene wyze als by
van zich zelven fprak, op eene wyze zo als de Propheeten voorheen van Hem fpraken , en de Apostelen zich
naderhand lieten hooren. Hy wordt by JESAMM de Vorst
des Vredes geheeten, en wy leezen „ dat 'er geen einde
„ zal zyn aan de grootheid zyns Ryks en des Vredes ( "
(* ), Epic. II. I .
(t) EPH. II. I0.

(-)2
PET. III. 15.
( ) Jas. IX. 6, 7.
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Een weinig laager wordt zyn Ryk befchreeven onder de
vreedzaamste zinnebeelden , welke men zich met eenige
mogelykheid konne voorflellen : „ de Wolf zou met het
„ Lain verkeeren, en de Luipaard zich by het Geitenboks„ ken nederleggen (*)" Zyn Werk van Regtvaardighéid
is Vrede (t) , en hy maakt met het Menschdom het
Verbond des Vredes (4.).
De Heiland zelve vermeldt zynen Jongeren „ dat zy in
„ Hem Vrede zouden hebben (§) ;" en het is een Erfgoed, 't welk by hun befpreekt: „ mynen Vrede geef ik
,, u, mynen Vrede laat ik u (**). —: De gewyde Schryvers blyven dezelfde taal voeren, in hunne Schriften.
,, Het Koningryk van GOD is Vreugde en Vrede (tt)."
Zyn Euangelie wordt „ het Euangelie des Vredes" geJeeten (} k); den Vrede toe te wenfchen is de bestendige
groete aan die zy fchryven. Eene zo merkwaardige
veelvuldigheid en overeenkomst in het gebruik en de toepasfing van dit woord wekt eigenaartig onze nieuwsgiesigheid op om de ' meening van 't zelve naa te fpooren,
en het is der moeite waardig te onderzoeken in welken
zin, of meeningen, CHRISTUS gezegd.mag worden Trede
.off Aarde gebragt te hebben. 't Welk ons van zelve zal
ibrengen tot het bewys van het laatfte gedeelte des Lof
Engelen, dat de Geboorte van CHRISTUS het-zangsder
doorilaandst blyk was van GODS Genegenheid tot het 112enschdom.

I. De eense en belangrykfle zin, in welken onze Deer
gezegd mag worden ons den Vrede aangebragt te hebben,
was door de Zonde der Wereld op zich te neemen, en
daar door onzen Trede met GOD te maaken , en in gevolge hier van ons dien Vrede der Ziele te fchenken ,
welke de Wereld niet kon geeven. „ Hy is onze Vrede,"
fchryft Apostel PAULUS, „ op dat hy ons met GOD mogt
„ bevredigen (§§)." „ De ftraffe die ons den Vrede
„ aanbrengt was op Hein (***)." „ Geregtvaardigd zynde
„ door
(*1)
Jas. XI. 6.
(t) JEs. XXXII. 17.
(J) Jas. LIV. ro.
(§) JOH. XVI. 33.
"*#) Tori. XIV. 27.
(it) kO1dI. X1V. 17.
(44; Rom. X. i5.
(IS) Epu. II. i4, 16.
(***) Jas. LIII. 5.
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„ door het Geloove, hebben wy Vrede met GOD , door
„ onzen Heere JESUS CHRISTUS (*)." Uitdrukkingen van
deezen en dergelyken aart zyn zo veelvuldig in de Heilige Bladeren, dat het onmogelyk is deizelver kragt weg
te verklaaren.
Deeze Uitdrukkingen bewyzen ten vollen, dat de Vrede, welken onze Zaligmaaker op Aarde bragt, in den
eerften zin, van eene Geestlyká Natuur was; dat, wanneer
WY in Vyandfchap met GOD Ronden , onze Vrede niet
Hein gemaakt werd door den Dood zyns Zoons; dat hy
zichzelven voor ons overgaf ten Offerande aan GOD ;
en dat dit het voornaame gezigtspunt is, waaruit zyne
Godlyke Zending, in de Heilige Bladeren, de Godlyke
Zending van JEsus, befchouwd wordt.
En geen wonder. Dit was het geen 't Mensch
't meest behoefde, en 't geen de Natuurlyke Gods--dom
dienst hun minst kon verfchatfen. Wat eisch ook de
Rede moge maaken op de kennis van eenen Toekomen
Staat, of een volkomen Regel van Zedelyk gedrag,-den
was, nogthans, het uitvinden van de Verzoening, welke
GOD ZOU willen aannemen voor de Zonde der geheele
Wereld, eene ontdekking, welke de verste ftrekking van
haare bekwaamheden te boven ging. Dat 'er eeltige Ver
zagen de Heidenen duidelyk. Zy-zoenigdwas
zagen, dat, indien 'er een GOD was, die GOD behaagen
knoest fcheppen in de Deugd, en mishaagen vinden in de
Ondeugd. Zy wisten dat zy niet deugdzaam waren, en
derhalven niet in GODS Gunfte konden staan. Hun fchynt
zelfs het eerst en volftrekt noodzaaklyk vereischte ontbrooken te hebben ter gerustftelling, dat Vergiffenis op
Benige voorwaarde te bekomen was. Der Heidenen Yupiter was gewapend met Donder en Blixem ; hy hadt
de Bedienaars zyner Wraake altoos by de hand; dan
zy hadden geene zinnebeelden om ,7upiter's Genade te
vertoonen.
'Er was, in de daad, eene mogelykheid, misfchien eene
w,zarfchynlyklïeid, dat de Godheid hunne Zonden zou vergeeven ; doch 'er was ook eene mogelykheid , dat zy
het niet zou doen: en de ynogelyk/acid zelve van blootgefield te zyn aan de wraake v.in een Weezen, zonder genade en onwederfiandlyk almagtig, was genoeg om hun

van

*) ROM. V. r.
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Maar, welke
van wanhoope te doen wegkrimpen.
hoope zy ook mogten koesteren om de Godheid door gepaste middelen te verzoenen, zy konden flegts weinig
hoop hebben om deeze middelen uit te vinden. De
Offeranden van Dieren was de Verzoening , waar op zy
meest vertrouwden; (een duidelyk bewys, op dat ik dit
in het voorbygaan opmerke, dat de noodzaaklykheid van
eertig' Dkrlyk Offer diep geworteld was in der menfchen
hart) maar zy waren hier mede zelf niet altoos voldaan,
Op niets een volkomen vertrouwen hebbende, beproefden
gy alles, Zy liepen van het Bene redmiddel tot het andere, gelyk Menfchen, op 't punt van vergaan, elk ding
aangrypen , dat eenigen fchyn van een redmiddel ver
hier dat ongeloolyk groot getal van Godhe4-ton.Va
den, Tempels, Altaarera, Feesten, Spelen, Offeranden,
Eedeonden, Ommegangen; niet één woord, die oneindige yer cheidenheid van Plegtigheden en Bygeloovigheden, die ten overtuiglyken bewyze ftrekken van hunne
Ongerustheid, naaar geenzins van hunne kennis aan het
;middel om die ii eg te iveeren.
Mier in dan gaf de Euangelifche Bedeeling ons Vrede,
waar niets menschlyks denzelven kon verfchaffen. Hier
pit weeten wy, dat GOD barmhartig , langmoedig en
groot van Goedertierenheid, is. Wy veeeten dat hy met
tons verzoend is door den - Dood zyns Zoons. Wy weeten tellens het middel, om die Genade, welke caris.rus ons bezorgd heeft, te behouden; en aan de elende
des M.isdryfs is• niet langer gehegt de knaaging van niet
te weeten, hoe de Verzoening te bekomen (*). Wy zyn
verzekerd, „ dat JESUS het Lam GODS is, 't welk de
gonde der wereld wegneemt; dat hy kwam om
verlooren was,
94 te zoeken en zalig te maaken 't geen
„ en dat wie in he gelooft niet verlooren gaat , maar
, het Eeuwig Lee-ven heeft (-t-)." In dit opzegt , derhalven, dat is in het gewigtigfte van alle menschlyke
ielangen , heeft de geringfle Christen meer waare tevredenheid , genoegen en voldoening, dan al de GeIeerdheid
^#) Te duce , fi qua manent fceleris vettigia nollri ,
Irrita perpetura folvent formidine terras.
VntiG. Ect. IV. 13.
(f) JoE. I. 29. MATTH. XXVIII. ii. Jou. III. i.
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held en Wysheid van alle Wysgeeren op Aarde, oude
of hedendaagfche, ooit konden verfchaffen. Maar
II. Het is niet alleen in eenen Geestlyken zin, dat onze
Verlosfer Vrede op ./Iarale bragt, het is ten zynen opc
zigte ook teffens waar, dat hy het deed ten opzigte van
het Tydlyke. Die Goedaartigheid . van gefteltenisfe, en
Zagtmoedigheid van gedrag, welke hy zo beftendig en zo
vuureg aanbeval, en door Leer en door Voorbeeld waren
geheel -efchikt om Vrede en Eensgezindheid onder het
Menscháom te bevorderen , en hun zamen te binden door
den algemeenen band van Liefde en Genegenheid. Ver
zich ooit de Vrede in eene uiterlyk zigtbaare ge--tonde
daante, 't was in den Perfoon onzes gezegenden Heilands.
Lyn geheele leeven en verkeering was 'er een eenpaarig
vertoon van; in zo verre, dat, ook ten deezen opzigte,
van Hem verzekerd moge worden, „dat 'er geen einde was
„ aan den Vrede door Hem aangebragt (*)."
Het zou geen moeilyke, noch onaangenaame, taak weezen, den invloed van dit beginlel., van zynen vroegtien
Leeftyd tot zynen laatoen adem, naa te gaan, en zamen te
brengen eene zeer ongemeene en trefiènde verzameling
van omftandigheden; alle zarnenloopende, om de eenpaarigheid van de werking deezes beginzels, door 't geheel beloop zyns Leevens, te vertoonen. Maar het zal, voor tegen
genoeg zyn, op eenige van de meest in 't oog loo--tvordig,
pende eili te maan, -- Men heeft dikwyls aangemerkt, dat
CHRISTUS in de Wereld kwam in een tyd van bykans algemeenen Vrede. Zyne Geboorte werd, (gelyk wy gezien
hebben) eerst, met deeze betuiging, den Veehoederen be
kend. gemaakt; Menfchen, over 't algemeen gefprooken,
van eenen vreedzaainen en onbeledigenden 'aart. De jaa
zyner I indschheid bragt by door in eerie pligtmaatige-ren
onderwerping aan zyne aardfche Ouderen ; en, naa dat hy
op het openlyk tooneel deezer Wereld v€rfcheen , betoonde by dezelfde vreedzaame onderwerping aan zyne wettige Overheden. De Perfoonen, die by verkoos om zyne
Medgezellen en Getuigen van het Werk zyner Bedieninge
te zyn, waren lieden van den laagden rang en de nederigfle gefteltenisfe. Het eerfle 'Voederwerk, 't geen by
vrogt, ílrekte om vrolykheid en genoegen onder de Gasten te bezorgen; en alle ftrekten zy om het genoegen des
mensch4
,

(*,) Jas. IX. 7.

A
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menschlyken leevens , in eenig gewigtig opzigt, te be
vorderen.
Nog thans, hoe weldaadig het oogmerk was van deeze
en van alle zyne daaden, tragtte by dezelve te volvoeren,
op zulk eene wyze, op zulke tyden, en in zodanige om -,
fcandigheden, dat hy niemand eenigen aanfloot gat', geen
nyd, jaloufy, of onregtmaatige vermoedens, verwekte.
By hadt, ten zelfden tyde, te worftelen met de vooroordeden, de misveraanden, en verkeerde duidingen, zyner
Vrienden , en den diepgewortelder haat zyner Vyanden;
egter liet by niet toe dat een van heiden de bedaardheid
van zynen geest ftoorde , of de vreedzaamheid zyns
gedrags.
Hy verdroeg alle de onverdiende beledigingen zyner Vyanden met meer gedulds dan zyne Jonge
konden verdraagen ; en hy was bykans de eenige-ren
Man, die zich over de tergende beledigingen, hem aange.
daan, niet verzette.
Die zelfde liefde tot den Vrede bleef hem tot zyn
einde by. Het zwaard, te zyner verdediginge getrokken, beval by op te fteeken (*) , en heelde de wond,
daar door toegebragt (t). Schoon hy „ zyn Vader
zou hebben kunnen bidden om hem twaalf Legioenen
Engelen by te zetten @) duldde hy het nogthans,
„ dat hy als een Lam ter flachtinge geleid werd ; en,
„ gelyk dat from is voor zyne Scheerders, zo deedt hy
„ zyn mond niet op (v."
Gelyk hy leefde, zo leerde hy: „ want by fprak tot
zynen Volke van Trede (**)." De hoofdinhoud zyner
Leerredenen was, om uit de gemoederen der Menfchen
te verbannen alle die boosaartige en onrustige driften,
welke de Wereld met wanorde en elende vervullen ,
en in derzelver plaatze in te voeren alles wat (rekte
om wraak te verbannen, gevoeligheid te verzagten, en
Vrede te bevorderen; aan te pryzen een zagtaartig en
vnbeledigend gedrag; een geduldig verdraagen van beledigingen; eerie medelydende geäartheid voor de elenden
van anderen, en eene weldaadigheid zo uitgeftrekt als de
Schepping Gods. — Trad hy ergens binnen, by zeide
den
(*) Tax. XVIII. Ii.
(j) LUK. XXII. 5t.
(4-) MATTII. XXVI. 53.
(9) TEs LIIf. 7.
(`*) ZACUI. IX. 10.
.
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den Huize Vrede aan by zyne groete (*). Indien de
boetvaardige en verlegen Zondaar voor.hem nederviel, en
knielende om genade fmeekte, íprak by, gaa heen in
Vrede, en zondig niet meer (t). Steeds maande by zynen
Jongeren aan, „ om Vrede met elkander te houden ,
hunne Vyanden te beminnen , te zegenen die hun
;, vloekten , goed te doen die hun haatten, en te bid.
„ den voor die hun geweld aandeeden en vervolg,

, den (4-)."

[Wy breeken hier af, van wegen de uitvoerigheid deezer
Leerreden, en bef garen het overige gedeelte, 't geen dec-.
ze Redenvoering eigenlyk tot eene GYedergade, of Vervolg,
op de laatst voorgaande maakt, tot de eerstkomende gele
-enhid.]
(*) LUI{. X. 5.
() Lu. VII. 5o. VIII. 48. Jon. VIII. 1I.
(4-) 1\IMRC. IX. 5o. NIATZH. V. 4(.

13ERIC1IT WEGENS EEN VROUWSPERSOON , WELK
KIKVORSCHEN BRAAI{TE.

(Uit het 'Journal der EErfindungen , Theories & Ti'der/pruche
in der Natur-und .4rzreiwisfenfchaft, 1795. XI. St.)

E

ene Boerin van 35 Jaaren, die altoos eene goede ge•
zondheid crenooten , en nimmer over eenig ongemak
in het onderlyf geklaagd had, uitgenomen een half jaar
na haar trouwen , toen zy een zoort van trommelzucht
(tympani/es) kreeg, 't geen zy meende zwangerheid te
zyn, doch waarin zy haare dwaaling ras bemerkte, dewyl deze opzetting zo fpoedig verdween, als zy gekomen
was, dronk, in het voorjaar van 1794, uit een ftilfraand
water, 't geen zy reeds meermaalen zonder hinder gedaan
had, en bemerkte na dien tyd , dat de buik dikwils geweldig begon op te zwellen , 't geen daaglyks met het
uitbraaken van een helder vogt verzeld ging, en eenmaal,
na dat zy gedroogde vrugten gegeeten had, allergeweldigst
werd, wanneer zy, onder een vreeslyke angst en gevaar
van flikken, tot groote verwondering van alle die 'er
tegenwoordig waren, een grooten Kikvorsch uitbraakte.
Na dien tyd, bleef zy, behalven geduurige buikpynen,
van
A 5
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van haar zo lastig ongemak bevryd; doch in het najaar
keerde het met dubbel geweld terug, en zy kon zeker
ftaat maaken een nieuwen aanval te zullen krygen zo dra
zy •gedroogde vrugten gegeeten had, .'t' geen dan met een
áierken toevloed van 1peekzel , krimpingen in de maag
en pynen in het lyf, begon, en gewoonlyk niet het uit
bruine geleiachtige flof eindigde. In-braken
de maand September, braakte zy wederom een Kikvorsch,
en in December neer andere , waarvan 'er vyf een ge*
ruimen tyd in water leevend bleeven, Den April
dezes ,aars, verzocht zy my om raad, dewyl zy daags te
vooren, op 't land werkende, wederom een Kikvorsch had
uitgebraakt. Dewyl de walgingen en de overige flraks
genoemde toevallen nog bleeven aanhouden, gaf ik haar
oenige dagen achter elkander braakmiddelen, waar door
zy wel geen Kikvorfchen , maar eene menigte gryze 2
naar Kikvorsch-ilym gelykende , ftof kwyt raakte, en 't
welk haar veel verlichting gaf. Den. 3r, fchreef ik een
middel uit het Sein. Santoaic. Rad Filic. en Syr. cornmun.
voor, waar door zy zeer veel flym en negen kleine Kikvor;chen uitbraakte ; dit gefchiedde met de grootfle beo
:naauwdheden en hevigfle í}uiptrekkingen, die verminderden naar maate de Vorfchen hooger opkwamen. De cerile Kikvorsch, die zy uitwierp, was i 4 duim lang
en 5 duim breed, had een donker groene kleur, was nog
zeer jong, en had eerie gryze papachtige ftof in 'de maag.
— Met verfcheiden andere perfoonen , die 'er tegen
waren, zag ik haar ook een grooten Kikvorsch-wordig
uitfpuwen, die ik evenwel niet, gelyk de kleine, in 't
water leevend kon houden : dezelve wordt thans in de
Verzameling der Preparaten van de Natuurkundige Societeit te Gottingen bewaard. Het opgemelde middel deed
niet 4legts door den mond de Kikvorfchén uitwerpen,
naar zy raakte 'er ook een door den fioelgahg kwyt, die
half verteerd was. Niettemin kon zich de Heer
JosErxi , de Stads Geneesheer dezer plaats , van dè
waarheid dezer gebeurtenis niet overtuigen. De Magifiraat liet de Vrouw, op zyn verzoek, opsluiten, en de
opgernelde Arts deed haar het volgend middel inneemen
. Mere. fublinz. corróf Cr. V. Solve perfectisfime Syr.
-4q. fwniJe Spin.. Cerv. Unc. iij. Pulv. ,7alap. drachm.
l. Uric. ij. M. d. alle 3 uuren één eetlep cl vol. Dit
Recept , 't geen ik letterlyk uit het groot ApothekerDagboek afgefchreeven heb, zoude my flof genoeg tot
aan-
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aanmerkingen geeven, zo de woorden van xirroc tATEs
my niet te diep ingeprent waren: Medicus ratione aten;
sar nquana alteri invidi ®fe calwaniabitur , fzc enim arairná
impotentiana prorlct. Na 't gebruik daarvan volgde
eene zeer hevige braaking, waar by weder een Kikvorsch
geloosd werd ; evenwel hield de Geneesheer hetzelve
nog voor bedriegery, toen by zich eindelyk in de maand
July laatstleden volkomen overtuigd moest houden, heb
nieuw verfcheiden Kikvorfchern, in-bendLyrsop
zyne tegenwoordigheid, en in die zyner vrienden , uitgebraakt. Dat het Vrouwsperfoon de Kikvorfchen vooraf in,etlokt, en ons dus bedrogen zoude hebben, wordt, zo
,door de omílandigheden die de Ziekte verzelden, als dc
voorzorgen door de Magiftraat genomen , genoegzaam
wederlegd. Het blykt hieruit zeer klaar , dat Kikvor,
%hen zich in onze Maagen ophouden en leeven kunnen.
Is het niet dwaas , dat wy, kortzichtige menfchen,
over het al of niet beftaan van zommige zaaken in de
Natuur een beflisfend oordeel ttryken willen, daar de ondervinding zo dikwils onze dwaaling aanwyst. Hoe kon
een Pad midden in een tuk Steen leeven , en echter is
áy. 'er in gevonden
Van meer dergelyke gevallen, zal ik flegts twee voorbeelden aanhaalen — In het Comrnerc. Litter. Norimb
van liet jaar 1735, Hebd XXI. p. 163, leest men, dat
een ongetrouwd Meisje, 15 Jaaren lang, eene menigte
doode zo wel als leevende Kikvorfehen kwyt raakte. Door het gebruik van buikzuiverende middelen en kwikbereidingen, loosde zy veele ilukken van vergaane en
ook een dooden en leevenden Kikvorsch, en werd 'er ten
laatden volkomen van geneezen. De Hofárts LENT Th
Cchreef my onlangs, dat een Meisje, 't welk langen tyd
aan walgingen en braakingen onderhevig was, eindelylc
geneezen werd,, na dat zy door een braakmiddel een Hager
dis, van een halve fpan lengte , had uitgeworpen. Waar.
I'ehynlvk had zy dezelve, nog zeer klein zynde, ingeílokt.,
na stat zy van een moerasfig water gedronken had.
?
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VERSLAG WEGENS DE DIAMANTEN, IN BRASIL.

Door

M. D'ANDRADA.
( Uit de Mérnoires de la Societé d'HiJioire Naturelle a Paris.)

H

et Landfchap, of de Provincie, van Bra/ 1, welke Dia
-mante
voortbrengt, waar over ik thans iets
heb mede te deden, is gelegen tusfchen de 2eá en r6°
Zuider Breedte. De omtrek haalt bykans zes honderd en
zeventig mylen. In 't Oosten paalt dit Landfèhap aan
de Capitainerie, of Provincie, van Rio Janeiro; ten Zuiden aan die van St. Paul; ten Noorden aan de Sertoens,
of het binnenfl:e gedeelte van de aan Zee liggende Provincie van de Baai de Tons les Saintes, en met een gedeelte aan de Mynen van Goyates; ten Westen eindelyk
aan het andere gedeelte van dezelve, aan de Woestynen en- Bosfchen, bewoond door Wilden, welke zich
uittrekken tot de grenzen van Paraguay.
Aan den kant van St. Paul heeft deeze Landfchap
wyduitgeflrekte onbebouwde Velden. Het binnenfee gedeelte is doorfheeden met ketens van groote Bergen en
Heuvelen , met heerlyke Valeijen , lachende en vrugtbaare Vlakten. Hout wordt 'er in ruimen overvloed gevonden. Een vérbaazend 'aantal van Rivieren en Beeken
bewateren 't zelve, en geeven gemak aan den arbeid in
de Goudinynen, welk Metaal men haalt uit de L eddingen der Rivieren, van derzelver oevers in de open lugt,
of van onder den grond.
Deeze Provincie is verdeeld in vier Comarcas, of Deítri&en, die van het Zuiden na het Noorden in deezer
voege elkander volgen, Santo ,lal o del Rei, biller Rica,
Sabara en Serro Dofiro, of de Koude Berg, in de taal der
Wilden 7ritauray geheeten. Het is dit laatsrgemelde
Deflriel, waar uit men de Diamanten haalt. De geheele
Provincie is zeer ryk in Yzermynen , Antimonie, Zinc,
Koper, Zilver en Goud.
Het waren de Panlisten, of de Inwoonders van de oude
Capitainerie van St. Vincent, die deeze Mynen ontdek ten, en een groot gedeelte van dit ryke Landfchap bevolkten, als mede van Mato-Groslo, van Cuiaba, van
Covates en van Rio grande de San Pedro. Met één
woord , zonder hun zou bykans het geheele inwendige
ge-
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gedeelte des Lands, niet des zelfs onmeetelyke rykdommen,
nog onbekend en onbevolkt zyn. Altoos met de wapenen in de hand, om zich te verdedigen teen de Wilden, te midden van ondoordringbaare Bos then en eenzame Velden , twaalf jaaren lang blootgetleld aan honger en de ongenade der lugs, kwamen zy alle deeze hinderpaalen te boven. Daar is geen Berg, geen Riviertje,
geen Myn, of dezelve is door: hun overtrokken, bezogt
en ontdekt.
Het was ANTONIO SOURY, P.aulist, die zyn naam aan
een deezer Bergen gegeeven heeft, die allereerst Serra
Dofiro ontdekt en bezogt. Men was alleen op het vinden
van Goud uit, wanneer men in 't einde Diamanten vondt
in Riacl.;o Fundo , waar men ze eerst inzamelde, en naderhand in Rio do Peixo. Men haalde desgelyks eene
route menigte uit Giguitigroa, eene zeer ryke Rivier.
indelyk ontdekte, op 't laatste van den Jaare 1780, en
in den aanvange van 1781, eené Bende van omtrent drie
duizend Contrebandiers, Grimpeiros genaamd, Diamanten, en haalde eene verbaazende hoeveelheid uit Terra
de Santo zfnionio. Maar dezelve werd genoodzaakt die
te laaten aan de Algemeene Pagtery,, die 'er zich meester van maakte.
Het was ten dien tyde, dat de vermoedens, dat de Bergen de eigenlyke vormplaatzen der Diamanten waren ,
zich meer en meer bevestigden. Doch, vermids de arbeid
aan de beddingen der Rivieren, en aan derzelver boorden, min langwylig is, en zich meer in 't groot laat bewerken, en daarenboven de Diamanten , daar voorhanden, veel grooter zyn , verliet men het Gebergte, en
richtte groote Vastigheden op aan de Rivier Toucarnbiruou,
welke de Valeijeu van dien bergketen befpoelt, en bykans vyftig mylen lang is: Men ontdekte, door nafpeuringen en uithoolingen, dat de geheele bedding van dien
grond, geplaatst onder de bedding des vrugtbaaren gronds,
meer of min Diamanten bevatte, verípreid en gehegt aan
eene meer of min yzeragtige en digte toffe ; maar nooit
draadswyze, of binnen holle fleenen ingeflooten.
Men zogt, in den beginne, dit zoeken der Diamanten
te verbieden; maar de verboden handel, en het verzenden
van dezelve, door de Vloot van Brafil, als Diamanten
uit het Oosten komende, deedt het Gouvernement .bef1_uiten 'er een handeltak van te maaken. De eerfte, die dit
ter hand nam, was kusaURO C At,A ARA , een Paulist, op
voor-
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voorwaarde , dat men geen grooter aantal dat] zes honderd Negers in het zoeken der Diamanten zou gebruiken,
Omtrent deeze voorwaarde heeft men ten allen tyde zyn
woord niet gehouden : dewyl men van zes. tot acht du.
zend Negers tot dit Dianiarntzoeken in het werk geheid
leeft. Dit getal is een weinig verminderd, wanneer Oe
Portugeefche Regeering, om dit bedrog te beletten, en
het 'verlaagen van den prys der Diamanten , naar evenredigheid van de menigte ter verkoop gebragt, het Dianiantzoeken voor eigen rekening liet Floen.: ; Maar tegen
woordig is men door nieuwe beweegredenen overgehaald,
om het Diamantzoeken weder aan byzondere Perfoonen
te verpagten. Ondanks de groote voordeelen, welke de
Koninglyke Schatkist daarvan trekke, lyden de. Inwoon.
ders daar door aanmerkelyk; dewyl het Deftrié , waarin
men Diamanten zoekt, zich van tyd tot tyd wyder uiti
breidende, eene menigte gronden, zeer ryk in Goud, on
bewerkt laat.
Dat wy nu iets naders van deeze Diamanten zeggen,
Dc gedaante der Diamanten is niet bepaald; eenige
zyn achthoekig , gevormd door de vereeniging van twee
Pyramiden. Dit is de ddamas olïaëdrus turbinaius van
WALLERIUS, of de Achtkantige Diamant van RoMMé DE
a ,'ISLE. Deeze vindt men bykans altoos in de bovenkorst
De andere zyn bykans rond, of door
der Bergen.
eene Cristallifatie daar aan eigen, of door afflyting,
Dceze Diamanten gelyken zeer veel op die van het Oosten, die de Portugeefen en de Indifche Volken RoboJudos heeten, 't geen zo' veel zegt als afge/leeten.
De andere eindelyk zyn langwerpig, en ichynen my de
eigenfte te weezen die WALLERIus noemt Adarnas liexaëë
drus tabellatus.
Deeze twee laatstgemelde foorten
treft men doorgaans aan in de beddingen der Rivieren
en de afgefchaafde boorden van dezelve.
Men vindt ze ook, gelyk ik reeds aangeduid heb, in
de opperkorst der Bergen. Deeze kortten zyn geformeerd uit een laag van yzeragtig Zand, met afgefleetene
Steenen. Men noemt dit Cascalho, en de beddingen, of
laagen, Taboleiros. Deeze Taboleiros hebben verfchillende
naamen, naar derzelver ligging en aart. Wanneer de bed
ding horifontaal ligt, en in het plan van de oppervlakte
der Riviere, dan is dezelve eigenIyk een Taboleiro. Maar„
indien het zich aan de zyden opheft, heet het Gapiara.
Eindelyk, wanneer 'er veel Amaral onder is, noemt men
be
,
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Hit in het Brafiliaansch Talianhua eataga , 't geen zo
geel zegt als Zwarte heen, of 2 zerJieèóa.
Op Benige plaatzen ligt de Cascalho Moot.; op andere
s dezelve bedekt door Bene toort "van kleiagogen grond,
Humus Damascena UN.) of door een rood grof Zand,
waar onder fours afgeíleetene Steeneb. Dit Zand heet Pid
Para. De bankprof onderlaage van: de Cascalho is .van
Schift, eenigzins zandagtig , of van aard- en fteenagtige
Yzererts. Het is desgelyks in de Caicalho dat men Cloud
vindt, in kleine plaatjes, of in Vuurfteencn;'t geen, myns
oordeels grootendeels ontftaat uit .dc ontbinding van niet
Goud bezwangerde Vuurfteencn, dewyl het Goud in draaden eene andere gedaante :heeft, en eigenlyk de Tophus
ferrous van LIrr. is.
De opfpeuring dezer Diamanten gefchiedt door het
veranderen van de beddingen der Rivieren en Beekjes,
zo dat men den uitgehaalden . grond konne wasfchen , en
de Diamanten uitzoeken , of door het breeken en vermorsfelen, met groote hamers, van de Cascalho, welke men
dan - afwascht. in Canos, of Bakken. Dit- wasfchen ver
om Goud te vinden - dewyl enen-tchilvanewsf
"er zeer weinig; zeer helder, water toe moet gebruiken,
en eene kleine hoeveelheid Cascalha te gelyk neemt.
Deeze evenredigheden zyn juist het, tegenovergeftelde van
die by het wasfehen om Goud te vinden gebruikt worden
Men bedient zich tot deezen arbeid van ' Zwarte Siaaven. Zy zyr,, dit werk verrigtende, geheel naakt, uitgenothen een klein vooríehootje , ten einde zy nergens
Diamanten zouden kunnen verbergen. Maar , ondanks
alle deeze voorzorgen, ondanks al deS waakzaamheid der
tairyke Toezienderer ; weeteri . zy middel om Diamanten
te verbergen, om ze voor een zeer - laagen prys te ver
aan de Sluikhandelaaren, of liever voor Rhum-kopen
en Tabak te verruilen.
Ziet daar alles wat, ik met .zekerheid van deeze Diananten kan zeggen: ik moet 'er alleen- nog byvoegen,
dat andere Provincien van Brafil.desgelyks Diamanten bevatten , als by voorbeeld Cuiaba en de Landen van
Guara Puara, in de Provincie van , St. Paid : maar men
heeft van het zoeken nog geen ' werk gemaakt.
,

Plantekening van 3. C. DELAM Hkzm. De Dianiantmy1len in de Oost- Indiën treft men nok a juist an . in eersen
aodagtigen en yzeragtigen grond, vermengd op dezelfde
wy.
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wyze als de Cascalho in Brafil. „ De aarde van de Dia„ mantmynen in Golconda is rood , met aderen van eene
„ doffe die zeer veel gelykt na Metzelkalk, nu eens wit,
„ zomtyds 'geelagtig. •Dezelve is doormengd met íleentjes,
„ die in menigte aan elkander gehegt _zyn. " NicHoLS.
Deeze gelykheid is volkomen. Zou het Yzer eenigzins komen in de vorming der Diamanten ?

PROEVE, OVER DEN INVLOED DER SCHOONS KUNSTEN OP DE ZEDEN EN DE BELANGEN DER
MAATSCHAPPYE.

(Naar het Engelsch..)

angen tyd ben ik zo ten vollen overtuigd geweest
van het naauw verband, 't welk plaats heeft tusL
fchen de Vermaaken en de Zeden, als mede tusfchen de

Zeden en de Belangen, des Menschdol s, dat elk Vraag.
fluk van deezen aart in mynen geest natuurlyk doet opkomen eene naafp euring van de gewigtigile belangen der
Maatfchappye. Tot onderwerpen van deezen aart is
het, derhalven, niet onvoegelyk, dat ik dé aandagt verzoek
van verlichte en ernftig .denkende . Verftanden.
Want, het zy wy veronderflellen , dat de Chara8iers
der Menfchen eenigermaate gevormd worden door hunne
Yerrnaaken of Najaagingen, of dat hunne hermaakcn en
Najaagingen bepaald worden door hunne overheerfchende
Driftera; of dat ('t geen misfchien het redelykst denk
dat het Chara &er en de-beldis,)wyvronfte.
Vermaaken eener Eeuwe eenen onderlingen invloed op
elkander hebben; in alle gevallen zullen wy moeten er
dat elk Vermaak, elke genoegen fchenkende Wee--ken,
tenihap , elke Verfraaying des leevens , op het oogenblik dat dezelve blyke algemeen de overhand te krygen , een voorwerp wordt van naauwkeurig onderzoek,
zo zeer de aandagt van eenen Staatkundigen als van
Benen Wysgeer waardig.
Deeze Stellingen toegeftemd zynde, is het blykbaar,,
van hoe veel aanbelangs het zy, dat wy ons rechte denk beelden tragten te vormen van de. staatkundige en zedelyke ftrekking der Schoon Weetenfchappen, in een
tyd-
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tydperk, wanneer dezelve gekoesterd en gevoed worden,
ons tot volkomenheid te geraaken.
Wanneer wy zien y dat veelen zich verheffen tot eend
hoogte van agting, roem en voordeel, door zich over te
geeven aan de verfraaijende Kunften des leevens, is het
zeker der moeite waardig, eenig onderzoek te doen; in
hoe verre zy deeze onderfcheidmgen verdienen ; eh Of
delrzelver Voorftanders en Befchermheeren aangezien moeten worden als Vrienden of Vyanden der Maatfchappye;
Wat zyn, in liet oog van den Staatkundigen en van den
Wysgeer, veele fchoone ; treffende, verlustigende; leevendige en bevallige, trekken van de hand veeler Schilderen'? Wat zyn dezelve in het oog eens Zedekundigen
Wysgeers, vóór dat het ongezwenkte oordeel belisiènde
uitspraak gedaan Nebbe; wegens het nut, 't geen zy voor
't algemeen aanbrengen; vóór dat hetzelve bepaald Nebbe,
of zy ttrekken om ons Land, onze Eeuw; te verbeteren;
meer agtings by te zetten, of het Volkschara&er te ver
een volgend geflacht in weelderige verwyfd -zwaken;
held te doen wegzinken?
Vindt men, naa zulk een onderzoek in 't werk geteld
te hebben, dat zy die proeve niet kunnen doorftaan; dat
zy dan, zugtende, onze bewondering van dezelve te rugge
houden; doch zien wy dat zy de Rede op haare zyde
hebben, laat dan de welfpreekenheid den lof haarer Zus
niet verzwygen ; .maar dezelve volmondig het-terkuni
heil verheffen eener Eeuwe van fraaiheid; van fmaak.
Eer wy treeden tot het bybrengen van eenige algemee ne aanmerkingen over dit onderwerp, is het zeer noodig,
dat wy een lvn van onderfcheiding trekken tusfchen die
hoogere poogingen van verfynd vernuft ; welke gépaard
gaan met kundigh=id en gevoel, en de zodanige; die lour
ter ten cieraad ftrekken , en aangemerkt mogen worden
als voedzel verfchaffende aan den hoogmoed; en de zin'.
nelyke voldoening der zodanigen, door welken zy onder°
iteund en aangemoedigd worden:
Onder de eerstgemelde befchryving wilde ik tellei$
de verhevene Kunften van Poëzy, Schilder- en Beeld bouwkunde; alle zo allernaauwst verbonden met een uitgebreid verfland , een leevendig en wel aangekweekt vernuft, en eerie kiefche aandoenlykheid, dat ik overhel oin
te gelooven, dat niemand in een derzelven by uitstek gelukkig laagde, áf- by bezat eene ziel , uitgebreid genoeg
otn -elke andere Kunst of Weetenfchap ter hand te neeg
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men, aan welke de noodzaaklykheid, of liet vernuft der
nicnfchen, de geboorte gegeeven hebben, en een hart vatbaar voor de edclfle deugden en verhevenfie gevoelens ,
welke ooit éene verlichte ziel vervulden , of waardigheid
byzettcn aan de menschlyke natuur.
Men verftaa my niet verkeerd. ik wil, met het bygebragre, in geenen deele, beweeren, dat Dichters, Schil
Beeldhouwers, altoos de beminnelykfle chara&ers-ders,
bezaten. Uitzonderingen, fpreekende uitzonderingen, val
hier op, en ik vrees dat dezelve maar al te veelvul--len
dig zyn. Maar, indien de edelfte vermogens der ziele
zomtyds verkeerd worden aangewend , levert zulks geen
bewys op tegen die vermogens zelve. Een ítroom, die,
wel geleid, liet omliggende lan41 vrugtbaar zou maaken ,
en dc grootste voerdeelen aanbrengen, kan, indien men
de oevers verzuimt te onderhouden, en de bedding verwaarloost, de landen, anders daar door zo voordeelig bewaterd, doen overftroomen, de Koornvelden verwoesten , het Vee wegrukken, Dorpen verdelgen, en de Inwoonders, die anders welvaard en rykdom zouden ingeoogst hebben, in den deerlykf}en Raat van behoefte dompelen. Op gelyke wyze zal dezelfde kragt der ziele,
die de fchoonfte deugden zou hebben kunnen voortbrengen, kragt aan de ondeugd geeven: en er valt geen de
mmfte twyfel aan, of even befchrei'enswaardige gevolgen
zyn nu en dan gebooren uit de verkeerde aanwending
van flerk gevoel, en de buitenfpoorigheden van verwaarloosd Vernuft.
Doch ik durf beweeren, dat de Ondeugden der Dichteren en Schilderen nimmer ontltaan zyn uit hunne ver
aan de Zanggodinnen en Kunften ; maar dat,-klefdhi
in tegendeel, deeze verkleefdheid, was dezelve niet tegen gewerkt door Benige vyandlyke drift, Naare Voedflerlingen tot eene hoogte van Wysheid en Deugd zoude hebben opgevoerd: roet één woord, dat zy niet ondeugend
en losbandig geworden zyn in gevolge hunner Kunstbeoefeningen, maar door het verwaarloozen van dezelve, en
dat zy, in gevolge hier van, geene zo volkomene Dich^ers en Schilders geworden zyn, als waar voor de Natuur hun berekend hadt. Hoe veele fpreekende voorbeelden zouden hier van in elk deezer Kunstvakken kunnen
worden bygebragt.
Maar, om voort te gaan, de Zedelyke invloed der
Kuniten kan uit twee onderfcheidc hoofdoogpunten befchouwd
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í'chouwd worden: naanilyk derzelvet uitwerking op
de Zeden en het Gedrag hunner Beoefenaaren, en derzelver daar uit volgende werking in de Maatfchappy, by
wyze van voorbeeld ten anderen , derzelver ftrekking ten aanziene van de zodanigen, die 'er de aanmoe=
digers en bewonderaars van zyn.
In de meer bepaalde befchouwing deezer hoofdzaaken,,
zou ik gaarne Benen aanvang maaken met de Dichtkunst;
als de oudf{ e en uitfteekendiae der Kunsten , en als 't
ware de Moeder van alle andere Weetenfchappen. Maar
wat beduidt de droefgeestige taak van uit te weiden
over iets 't geen in een verval geraakt is 't geen zich
niemand aantrekt. De verwaarloosde, zo koel en onverfchillig behandelde, Dichtkunst mag hier te Lande naauw=
lyks als eene leevende Kunst worden aangemerkt (*).
Wat dan het eerstgemelde betreft, bepaal ik my mt zbdanige Kunílen als tegenwoordig onder ons begunfligd en
befchermd worden, en maak eenes aanvang met het oer=
weegen van den invloed der Kunstbeoefeninge op den
Schilder en Beeldhouwer zelve. Zeker geene Leevenswyze, geen Beroep of Bezigheid kan gunftiger , weezen voor de bedaarde, de edele en beminnelyke, Deugden des Huislyken Leevens; en uit de Deugden des Huis
lyken Leevens zal, even als uit een verhoolen liggen
dille bron , alles vloeijeu wat de waare verhe--den
venleid en geluk des Menschdoms uitmaakt.
Vadzige ledigheid en tydkwistend omloopen (de'
fchroomlykfte Vyandet5 van alles wat goed en voortreffelyk in den Metisch is) zyn geheel firydig met de naa=
jaagmgen des Kunílenaars. Zyne hand moet veel wer=
ken : en, als deeze rust, moet zyn oog en verbeeldingskragt onledig zyn. Elk voorwerp, 't geen hy befchouwt,
is, als 't ware, een nieuw blad in dat altoos voor hem
openliggend boek , waarin hy zich geftadig oefent.
Elke houding, welke hy ziet , doet iets aan zyn oog
op, wat by in agt te neemen hebbe': en, zyn onVerzádelyk overzigt alle de verfcheidenheden' der . Scheppinge
gadeflaande , drukt by in zyn geheugen al wat fehóott
en verheven zich aan hem voordoet.
Dit kan geen plaats hebben te midden van de voelingen
,

(*) Hoe verre dit zeggen des Engelfchen Schr} vers op ons
Land pasfe, zullen wy hier noch onderzoeken, noch bepaalenbB2

?A

OVER DEN INVLOED

gen der Losbandigheid (en niets minder dan dit kan den
Kunftenaar het vooruitzigt geeven van een uititeekend
flaagen); dit zal aan, de verlokkende begeerlykheden tot
ongebonden vermaak geene gelegenheid verichaffen tot
veelvuldige voldoening: terwyl ook de ongeregelde lustopvolging dier driften den Kunftenaar zou beruoven van
die vaste hand, dat klaar en onderfèheidend oog, beide
zo onvermydelyk noodig tot een gelukkig flaagen in den
Kunstarbeid. Laat ik hier mogen byvoegen , dat,
daar het aan alle de Fraaije Kunften toekomt, aan de ver
Aandoeningen der Ziele , als 't ware , een li-hevn
te fchenken, en de Deugd als voor het lichaamlyk-cham
oog te vertoonen, het voor den Kunstbeoefenaar volstrekt
noodzaaklyk is de zuiverfte waardigheid van gevoelens
te kweeken , en in zynen boezein de leevendigite aan
te behouden : ten einde by in Baat moge-doenlykhi
weezen, om klaar te bevatten, en met zyn penfeel kragtig
uit te drukken, die groote en edele aandriften der Ziele,
zonder welke de Portraiten flegts niets beduidende fchaduwbeelden zyn ; de gefchilderde Gefchiedftukken een
geregelde mengeling van licht en donker uitmaaken; de
Borst- en Standbeelden van marmer niets meer zyn dan
gevormde icenklompen.
In gevolge van dus Bene Bedenking, moet de Theorie
pleiten voor de Huislyke Deugden en edele gezellige aan
Ondervinding zal-doenigzrKutaen;d
hier op haar zegel_ drukken. Want, welke uitzonderingen 'er ook op mogen vallen, bovenal in vroegeren dage,
geloof ik, dat men, in Engeland, tegenwoordig bezwaarlyk
een gezellchap van Lieden zal aantreffen , die, met zo
veele der goede hoedanigheden van welopgevoede Lieden, zo weinig van hunne gebreken hebben, als die deeze
edele Kunflen hanteeren. Want, om van de Godgeleerden niet te fpreeken, de Regtsgeleerden flaan bekend als
pleegers van de grootfte buitenfpoorigheden in hunnen
Academietyd. -- Zy, die zich op de Geneeskunde toeleggen, drinken veeltyds met groote teugen uit den beker
van wellust. Die het Krygsleeven volgen, hebben
zich, zints lange, onderfcheiden door losbandigheid 'en
ruwheid van Zeden: zeldzaam treft men, althans tegen
onder de liefhebbers van ongebonden vermaak,-wordig,
Lieden aan , die zich in Schilder. of Beeldhouwkunde
oenigen naam gemaakt hebben.
Het blykt, derhalven, dat de Maatfchappy van het
Voor-
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Voorbeeld deezer Kunttenaaren weinig te vreezen hebbe.
Laaten wy nu bezien, of 'er meer kwaads te dugten ttaat
van den invloed buns arbeids.
Men heeft te meermaalen in 't midden gebragt, dat de
Aankweekirg der Schoone Kunften de aangroeiende
zugt ,tot Vermaak, tot welke Lieden, in ruimen doen gezeten, altoos zich maar al te zeer geneigd toonen, voedzei verfchaft. Doch men bedenke hier, dat Vermaak
Bene Afgod is , voor welke, door alle opeenvolgende
Eeuwen, de Volken der aarde nederknielden: dat de tyd,
niet noodwendig befteed tot de gewoone beroepsbezigheden, altoos, door het gros des Menschdoms, aan Ver
zal worden opgeofferd. De Landman befteedt dien-mak
tyd in ruwe Landspelen; de Boer ffaat gaapende te kyken na den Kwakzalver en Gogelaar op de Jaarmarkt;
terwyl de Amateur van Zang als wegkwynt op de toonen van eenen Italiaanfchen ontmanden hirtuofo , daar
de Liefhebber der Zang- en Speelkunst zich vermaakt
met de toonen eens Zang- en Speelkunstenaars, die de
gedagten als met toongin uitdrukt, en de ziel vervoert —
alle deezen zyn aan 't zoeken van vermaak overgegeeven, en men zal geene zwaarigheid vinden om te beilisfen, wie de verftandigíle en beste party verkoozen heeft.
Met één woord, de toeneemende zugt tot Vermaak
entftaat niet uit de Kun(len, noch uit den 1'maak, waar
mede dezelve worden aangemoedigd : en , is 'er eenige
uit
rede am in dit geval te klaagen, dan is de
Koophandel oorfpronglyk, hier alleen te =gen^
Deeze is het , die Weelde en Vertoonmaaking invoert ,
en eene onverzaadelyke begeerte to kostbaare lustvoldoening inboezemt , die, gelegenheden fchept tot werkloosheid, altoos het gevolg van overvloed.
De Kunden, derhalven, bieden eene redelyke bezigheid aan voor die opmerking, welke, te midden van eene
weelderige ledigheid , anderzins zou verftrooid en verkwist worden in het bejag van zinnelyke en wellustige
voorwerpen ; en eerie foort van waardige en verlichte
Meníèhen, die tot luister en eer van hun Vaderland
tlrekken, vindt zich beloond niet een gedeelte van dien
Overvloed , welke anderzirs waarfchynlyk zou verkwist
geworden zyn aan de onwaardigfle Stervelingen, de dienaars en voedflers van de laagde vermaaken, die fleeds
op de hielen treeden van een ongebonden en allen goeden fmaak dervenden Adel.
Dan
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Dan dit is de beste en breedite grondflag niet, op
welkei ik myne verdediging der ScI oorre Kunfïen laat

rusten. Z y , zy hebben eene kragtdaadige ftrekking om

het menschlyk Chara &er te verheffen; zy verfterken de
zielsvermogens; zy roepen de edelfte gevoelens te voorfchyn; zy oefenen de tederfte aandoeningen; zy bieden
hulpe aan de verbeelding, om zich hoog te verheffen,
In 't kort , de verhevene voortbrengzels van Schil
bezitten een onwederftaanbaaren-der,nBlhouwk
invloed om het hart uit te breiden. En ik daag de
geITaagenfte Vyanden van Vernuft en Smaak uit, om my
één eenig voorbeeld by te brengen , waarin de Liefde
tot deeze Kunften gepaard ging met eene laage en fiwode
gemoedsgefleltenisfe.
Nogthans wil ik deeze aanmerking niet uitgeftrekt
hebben tot de Werken van alle onze Kunitenaars. De

enkele aftekening, en het wel groepen, eeniger fchoone
beelde heeft geen eisch op zulk een toejuiching : veel

min kunnen deeze verhevene uitwerkzels te wege ge
worden door mengeling van fterke kleuren , en de-brágt
nette afbeelding van eenig weefzel , of de kleine zorgvuldige naavolging eener kleederdragt. Zodanige kleine
en belan g looze voorwerpen (altoos door den rechtfchaapen Kunftenaar als het minder deel der Kunfte aangezien) kunnen met geene mogelykheid in verband 'ftaan
met Gevoel of Smaak. Zy toonen alleen de beuzelagtigheid van den geest dec Schilders die 'er op let,
^n de weinig beduidenheid der zodanigen welke zulks.
bewonderen. -- Wy behooren den Schilder van den
Kunfieraaar te onderfcheiden.
Ik vaar voort, om kortlyk eenigee aanmerkingen in 't
midden te brengen over zodanige Fraaije Kunften , als,
in geen zo onmiddelyk verband ttaande met vermeerdering
van Kundigheden en Gevoelens, enkel aangemerkt kunnen
worden als gefchikt om Hoogmoed, Vertoonmaaking, en
zinnelyk Genoegen, ten dienfte te ftaan. Onder deeze
áfdeeling zal ik alleen myna aandagt vestigen iDp de Muzyk en de Bouwkunde.
Wel bevroed ik, dat my, ten opzigte van de laatstgemelde, zal tegengeworpen worden , dat deeze niet enkel
als. een Kunst ten cieraad (trekkende kan worden aangemerkt; dewyl men dezelve altoos gehouden heeft als een
Viler eerfle, en onvermydelyk zamen verbonden met de oprígting eener befchaafde Maatfchappye. Maar ik fprcek
;
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van Fraaije Kunflen alleen, en gevolglyk van de Fraai
eden der Bouwkunde; in de daad, het zou de .ongerymd--h
heid zelve weezen , van Kunst te fpreeken in het bouwen van een Hut of Schuur,
Over dit onderwerp is het my onmogelyk met eenig
genoegen uit te weiden , naa zo veele proeven . welke
men onlangs in Engeland gegeeven heeft, wegens onze
geheele onkunde van de eerfte beginzelen deezer Kun fe. Ik vergenoeg my , derhalven , met alleen aan te
merken , dat ik niet begryp ,. in welk een verband
de Bouwkunde iaat met een der Fraaije Kunften, of
foort van Geleerdheid , of welk eene ftrekking dezelve
zich kan beroemen te hebben om tot Deugd of Edel
een fpoor en prikkel te geeven. Maar,-artighed
vermids de verhevene en fchoone voortbrengzels van
Schilder- en Beeldhouwkunde verlooren zouden gaan,
wanneer 'er geene gefchikte Verblyfplaatzen vervaardigd
waren om dezelve te ontvangen en te bewaaren ; en de.
wyl de oprigting dier groote gevaarten bet}aan ver
aan duizenden van vlytige arbeidslieden, mogen-fchaen
wy verklaaren, dat de Bouwkunde openbaare befcherming
verdient. Dezelve is zo noodzaaklyk voor andere Kun fen, als een Lyst om een Schilderftuk, en mag, met
regt, gerekend worden omtrent dezelfde maate van voortreflykheid by vergelyking te hebben.
1aar wat zal ik zeggen van de Muzyk? inzonderheid van de hedendaagfèhe Muzyk dat voertuig van ongebondenheid en wellustige verwyfdheid! -die verleidendè ftreelfter van het onbedagte hart , wier
vertederende en verleidende toonen alle edele kragt van
goeden fmaak en deugd verzwakken en wegvoeren!
Ik erken, dal, hoe zeer ik Bene geneigdheid hebbe voor
Fraaije en Befchaavende Kunflen; hoe zeer ik gefield ben
op alles wat bevalligheid erf vrolykheid kan byzetten
an de befchaafde Zamenleeving . ja , hoe vatbaar
ik ben voor de betoverende kragt deezer Kunfle ; en
l oe gereed ik ben om ten allen tyde het gevoelen te
onderfchryven van SHAKESPEARE, „dat een Mensch, die
„ geen gevoel voor de Muzyk heeft, en zich niet ge troffen voelt door de zameiaftetnming van aangenaame
,, klanken, gefchikt is tot verraad , list en roof (*),''
ik
(*) The man who has not rnu fic in his foul,
Nor is not t(#uch'd with concord of [weet founds,
Is fit for treifons, jtratag ms, and fpoils.
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.----- ik my nogthans gedrongen voel aan anderen de
verdediging over te laaten van de tegenwoordige verregaande aandagtverleening aan deeze bevallige, maar thans
nutlooze en niets onderwyzende, Kunst — eene Kunst,
waar mede gene Fraaije Weetenfchap eenige de minfte
betrekking heeft, en waarin de anderzins groots}e Botterikken niet zelden zeer groote Meesters zyn.
Gereedlyk f}em ik toe, dat de Muzykíiukken van Benige weinige Meesters in deeze Kunst, inzonderheid eenige
van HANDEL, eene uitzondering maaken op deeze alge
nietsbeduidende beuzelagtigheid;-anebfculdigv
dat zy, door eene foort van toverkragt , het vermogen
van gevoelens in te boezeroen vereenigden met de uitdrukkingen der Zang- en Speelkunde. ----- Maar dit zyn
uitzonderingen op tenen algemeenen Regel; en, daar dee2e alleen kunnen roemen op het roeren der Driften zon
onze denkbeelden uit te breiden, kunnen zy, myns-der
,iederigen bedunkens, niet firekken om de tegenwoordige
buiten het fpoor hollende trek na dit zoet vergif des
gehoors te regtvaardigen.
Er zyn twee algemeene Tegenwerpingen tegen de Fraaije
Kunflen, ingebragt zo wel tegen die ik verdedigd, als die
ik opgegeeven heb.
Men heeft aangemerkt, dat, door deeze Kunflen aan
te moedigen, veele handen onledig gehouden worden in
overtollige en tot de weelde behoorende bezigheden, die
aren beter zou kunnen gebruiken in noodzaaklyke Kun
Handwerken, en dat, in gevolge hier van, de-flen
rykdom, die befleed behoorde te worden in het bevorderen van de weezenlyke raagt en voorfpoed van den
Staat verkwist wordt in noodlooze verfraaijingen en ver
grootheid.
-tonva
Maar deeze zwaarigheid verdwynt terftond , wanneer
wy aanmerken, dat, in een Raat der Zamenleeving zo
verre gevorderd als de tegenwoordige , waarin de Werk
arbeid kragtdaadig te hulpe komt , en-wuigknde
alle de gemeene Kunsten des leevens haar aandeel gehad hebben in de voortgaande verbetering, een klein gedeele des Volks vereischt wordt om te verrigten 't
geen volílrekt noodzaaklyk is. Het overige gedeelte
moet, derhalven, zich onledig houden niet zaaken oogIchynly k overtollig, of zich aan ledigheid en flegtheid
overgeeven.
Daarenboven kan de Maatfchappy het gemis van alle
haa;
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hare ten cieraad trekkende overtolligheden niet dulEn zy zelfs, die met zo veel ophefs uitvaaren
den.
tegen alles wat het volftrekt noodige te boven gaat,
zouden fchrikken voor de proeve, om afftand te doen
van alle de gezellige aangenaamheden hunner gemaklyke
Steden, en zich tegen de ongenade van ruwe jaaríàiibenen te verdedigen niet een beestenhuid , zwervende by
dag door bosfchen en velden, en slaapende by nagt in
de asch van hunne jámmerlyk toegeílelde hutten.
Waar zullen wy hier het punt vinden om by op te hou
Omtrent deeze Vraage is alles verwarring, en te--den?
genfpraak. Met één woord, geheel het Menschdom heeft
het hart gesteld op Overtolligheden; en wy vaa*en, met
bedekte nydigheid , alleen uit tegen de zodanige , om
welke te genieten het ons aan fmaak, of gelegenheid,
mangelt.
Eéne andere Zwaarigheid, daar men voorgeeft dezelve uit de Ondervinding of de Gefchiedenis te ontleenen , behoort naauwkeuriger door ons onderzogt te worden.
Men verzekert, dat, in alle Eeuwen, en in alle Landen, waar men de Befchaafde Kunften fterk aangemoedigd
heeft , dezelve onvermydelyk den boozen Geest van
Weelde ingevoerd, en het Volk, 't geen zy voorgaven
te vercieren , onder fchitterende ruïnen als begraaven
hebben..
Ik zal my hier niet bedienen van de zo dikmaals ge.
bruikte, en daar door als verfleetene, aanmerking, dat het
Misbruik eener zaake niet als een Bewys tegen her Gebruik
mag gelden ; dewyl Misbruiken die onvermydelyk zyn
aangemerkt moeten worden als vergezellende de misbruikte
dingen , en men daarom 'er regtmaatig op mag aandringen
tot derzelver veroordeeling. -- Maar ik lochen volftrekt,
dat de Schoone Kunften (de Muzyk alleen uitgezonderd,)
ooit firekten tot het verspreiden van fchadelyke Weelde,
of ten ondergang van die Ryken, op welken men in de
tegenwerping doelt.
Ja, ik beweer dat zy eene recht
daar tegenovergelelde ffrekking hebben; en ik zal bewyzen, dat, gelyk de Invoering van Befchaafde Kunflen
altoos het Tydperk geweest hebbe van Volksvoor
zo ook de Afneeming derzelven altoos eene ver--fpoed,
regaande Volksverbastering voorging.
Eenvoudigheid van Smaak is de Befchermgodin van
alle Fraaije Kunsten.
Derzelver maagdlyke gedaante
B 5fchrikt
,a

-
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schrikt voor de laage gemeenfchap van wellustige ondeugd , en laat in haare plaats de onechte kinderen van
ichiiterende praal; die, 't is waar, voor eeneg tyd, Kaaren
naam en (tand aanneemen, maar geheel en al beroofd zyn
van haare deugden en geest.
Ik fteni ' toe, dat Weelde en Kunften dikwyls bykans
ten zelfden tyde zyn ingevoerd; en beide doorgaans ontftaan zyn uit het genot van Overvloed en Gemak. Maar
ik ontken, dat de een de oorzaak van de ander geweest hebbe, of dat die eigenfte Perfoonen , die flaaven: van de
Weelde geweest zyn, immer, uitgezonderd alleen uit ge
Bewonderaars der-wonteavlgi,dProne
Kunden waren.
Waar is dan de kragt deezer Tegenwerpinge? Indien
een verdervende en vrugtbaarmaakende (hoorn, ten zelf
uwe velden kwamen bewateren, zoudt gy dan-denty,
den vrugtbaarmaakenden stroom zoeken af te leiden,
om dat gy den verdervenden niet konde afwenden? Zoudt
gy niet veeleer alles aanwenden om den zuiveren itroonx
in grootei overvloed te doen vloeijen, om tegenwerking
te bieden aan den veNdervenden vloed , dien gy met
geene mogelykheïd korde weerera.
Zodanig zyn de ltroo.rnen van Weelde en der Schoone
Kunden. ; en zodanig is altoos de heilzaame invloed der
laatstgemelden geweest, zo lang als de fmaak en de driften der Eeuwe wilden gedongen, dat die ftroom zuiver
en onbefinet heenen vloeide. ---- Ma-.r, toen Weelde,
gelyk een alles overttreemende vloed, de boorden over11roomde, en de droom van Schoone Kun +ten en Weetenfchafpen veriooren ging in dien 'ove;;zwalpenden en
verdervenden vloed , toen werden, in de daad, magt ,
grootheid en deugd te gader weggesleept door dit alles verdelgend kwaad , ' t geen zommigen ons zouden
willen doen houden voor de Afftammeling , en anderen
voor de Moeder, der Schoone Kunften ; doch in waar
-h
ei d deezer bitterfle en verdelgendile vyand is,
Ik mag my veylyk op de Gefchiedenis beroepen, of dit
geene egte opgave is van den waaren f}aat der dingen.
Athene ging niet te onder , (gelyk zommigen beweerd hebben) door haare Kuniten en verfraaijende Weetenfchappen ; even min zegenpraalde Rowe door haare
barbaarschheid; fcho>on ik gereedlyk erkenne, dat Onkunde
en het Moordbedryf des Krygs Bene veel nadere betrek king
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king op elkander hebben dan Bloohartigheid en de bewondering van een fchoon Schilderftuk.
Rome was overwinnend toen armoede de moedige
Krygshelden aanzette om te rooven. Athene werd overwonnen toen de Burgers geleerd hadden de zagtheid van
bedryfloosheid, en de tafelweelde, te (lellen boven Roem
en Vryheid; doch dit zouden de Gevoelens van een
Griek niet geweest zyn , toen HOME1WS zyne verhe
vene Heldenzangen zong; toen PHIDIAS , onder de befcherming van. PE ICLES, de Beeldhouwkunde tot eene
onvergelyklyke hoogte opvoerde; of zelfs toen DEMOSTHENES in den .Areopagus donderde. Het roemrykst
Tydperk van Athene was, derhalven, 't geen zich, op de
voordeeligfte wyze, door Kunften en, Weetenfchappen
onderfcheidde. Maar, toen Drogredenaars en Epicuristen
den Smaak en de Zeden des Volks bedierven, vervielen
de Vryheid en Magt der Athenienferen, niet door toe'doen der Schoone Kunften en bevallige Verfraaijingen,
maar door die verbastering, waar door Kunften en Weetenfchappen reeds, in vervallenden ftaat gekomen waren..
En was het lot van dit Gemeenebest niet zonderling:
want, langen tyd eer Ronne viel, hadden weelde en ver
elke Kunst verbannen, welke een verlicht-wyfdheibkans
en deugdzaam Volk fraai of befchaafd kan noemen. De
Regeering van AUGUSTUS, gelyk dezelve een der fchitterendde tydperken oplevert , en , geduurende het laatsfe
tydperk, tevens een der gelukkigtte, in de Gefchiedenis
van Rome, zo was dezelve ook. de beroenidfte ten opzigte van Kunden , ,Weetenfchappen . en Befchaafdheid.
De Dwingeland, die, geduurende het vroegere tydperk zyns leevens, van Staatzugt blaakte, en na bloed
dorstte, werd in zyn aart geleenigd door kennis te krygen aan de Zanggodinnen en Kunsten; en, de verwoestende verfchriklykheden des Oorlogs ter zyde leggende,
koesterde by de zagtere gevoelens door Vrye Kunften ingeboezemd, en was bedagt op den Vrede en het Geluk
der Wereld.
De geheel aan hun zinnelyk genot overgegeevene en
verfiaafde •Troonopvolgers konden geen tyd uitfpaaren van
de opvolging hunner Wreedheid en Lustvoldoeningen
om Kunflen en Weetenfehappen te begunftigen ; en,
hoewel het Romeinfche Ryk nog eerogen tyd in Rand
bleef, ja in magt en grootheid aangroeide, verzwakten,
nogthans, de Fraaije Kunften zeer oogichynlyk, en derinaa
;
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maate , dat, wanneer door den Raad een Zegepraal aan
een der laatíl;e Keizeren werd toegeftaan, het aan Beeld
mangelde om den Triumph--houwernBkita
boog te vervaardigen, en zy zich genoodzaakt vonden
tot het jammerlyk hulpmiddel om andere Gedenktekens
hunner Overwinningen te ontluisteren , ter kwalyk voegende verciering van de Zegepraal diens dags.
Met één woord, gelyk altoos het geval zal weezen wanneer de Rykdom de overhand krygt, en de Fraaije Kunften
verbannen worden, waren de eenige Kuntten , door de
verbasterde Romeinen , ten dien tyde, gekweekt, de KunEten van verwyfde en zinnelyken lust prikkelende Weel.
de. Als Zwynen fluimerende op hunne prachtige rustbedden, en op één maaltyd de inkomften van eene ge.
heele Provincie verkwistende, voldeeden zy, tot walgende
zatheid toe, hunne buitenfpoorige lusten, met allen overdaad die Bene uitgeplunderde wereld opleverde, en gaven zy zich over tot de fnoodfle bedryven , om zich in
ftaat te ftellen tot het herhaalen van de fchaamtloosfte
buitenfpoorigheden. In deezer voege - heerschte te Rome
de verregaandfte overgegeevenheid aan zinnelyken lust,
en de eenige Kunftenaars (indien zy in eeniger voege
dien naam verdienen) welken zy hunner befcherminge
waardig oordeelden, waren de zodanigen, die een nieuwe
faus konden uitdenken om de Spys der overdaadig opgevulde tafels een nieuwe prikkeling by te zetten, of iets
uitdagten om op Bene nieuwe wyze hunnen onnatuurlyken lust te prikkelen.
Maar, indien 'er nog eenigen twyfel mogt overblyven,
of de Kunften de Voedters niet zyn van die Weelde,
eenen Staat zo hoogst verderflyk, dan mogen wy ons
beroepen op het lot van Lacedemon en Carthago.
Ging Sparta sten gronde door haare verfyningen en
verfraaijingen? 't Is waar, zo lang Sparta volhardde in
haare eenvoudige en boerfche eenvoudigheid, bleef Sparta
niet alleen groot , maar ook vry. Ontbloot van (maak
en fraaiheid, bleef haar deugd (mag ze dien naam draagen) bloei jeu ; de middelen van genot waren buiten hun
bereik gefield zo lang men zich hieldt aan het zwaar yzeren
geld; maar toen LYSANDER, wederkeerende van het ver.
meesteren van Athene, de LUeelde dier beroemde Stad
invoerde onder een Volk, te ruw en te dom om de Fraaiheden daar van aan en over te nemen , bewerkte, binnen korten tyd , buitenfpoorige Weelde een volkomen
val;
-

-
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val; aan de volgende Eeuwen een voldingend bewys naa.
laatende, dat geene Schoone Kunften , op zichzelve be.
1 chouwd, maar Gierigheid en zinnelyke Lust, de nimmer
faalende oorzaaken zyn van Volksondergang.
Wat Carthago betreft, de Geschiedenis daar van is te
over bekend; en moest by een gelukkig talent bezitten
om een onderwerp te verwarren , en de duidelykite onderfcheidingen van zinnelyk Vermaak en verftandige Ver
te vermengen , die beweeren zou dat de Fraaije-fraijng
Kunsten eenig aandeel hadden in de omverwerping van
dit Gemeenebest.
Om te hefluiten. Kunnen wy, naa dit alles overdagt, en
aan elke omstandigheid het vereischte gewigt in de fchaale
der Rede gegeeven, te hebben, een oogenblik twyfelen,
of wy aanmoediging zullen geeven aan die Fraaije Kun
aan eenti verlichte Maat-ften,dibcha lenk
ziel aanzetten tot verhevene Weeten.-fchapy;die
fchappen; die de aandagt der Grooten en Ryken aftrekken van het bejag der dwaasheid en der ondeugd, en dezelve vestigen op voorwerpen, gefchikt om de edelfte gevoelens in te boezemen ; die duizenden van waardige
Characters in agting en waarde houden, en reeds belang
voorwerpen van Handel opleveren ; en die teffens-ryke
een fchitterend en onfchuldig middel verfchaffen om
's Volks rykdom en grootheid ten toon te spreiden?
Zommigen zullen, misfchien, bedagt zyn op andere redenen ter aanmoediginge deezer Kunften; daar zy begrypen, dat ze hoogagting verdienen uit hoofde van dankbaarheid , en aanmoediging van wegen de poogingen
om den roem onzer Voorouderen te vereeuwigen, en de
gedagtenis te bewaaren van die pryswaardi ge en beminnelyke Charaéters, die, in het openbaar of huislyk leeven,
het hunne hebben toegebragt tot het welvaaren der Maat
geluk van byzondere Perfoonen. Dan-fchapye,ot
ik laat dit voor hun over; en heb myn taak afgedaan,
in zo verre ik my had voorgefteld dit Onderwerp te behandelen.

Did
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DE VOORNAAMSTE LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN
DEN WYSGEER RENé DESCARTES.

(Naar het Engelseh.)
DESCARTES , een uitfteekend Wiskundige en

W^',sgeer, f}amde af van een oud adelyk Geflacht

te Touraine in Frarkryk , was de jongf}e Zoon van
JOACHIM DESCARTES , Raadsheer in het Parlement te
Rel2nes ,

verwekt by JANE BROCHARD , Dogter deg

Luitenant Generaals van Poiniiers. Hy zag het eerfte
leevenslicht te la Haye in Touraine , op den Si van
Lentemaand des jaars MDXCVI. Zyn Vader was gewoon deezen Zoon, nog een Kind zynde, den Philofooph te noemen, uit hoofde van zyne weetgierigheid

om

de

oorzaak

der

dingen

naa

te

vorfchcn.

Deeze veel beloovende Jongeling werd, in den Jaars
MDCIV , te la Fleche , in de School der Jefuiten , ge-

zonden ,

waar

by groote

vorderingen maakte, zo

in de

Latyrnfche als in de Griel fche Taal; nog zeer jon g , liet
by eene zonderlinge genegenheid blyken voor de Dicht
Fabelen der Ouden verfchaften hein een-kuncle.D
zonderling genoegen, door de aartige fpeelingen der ver.
daar in doorfl:raalende. Naardemaal by-beldingskrat,
in alle opzigten zynen pligt zo naarftig waarnam, vondt
by zich ontflaagen van de Lesfen met die iliptheid b y
te woonen als zyne Medeleerlingen; van deeze veyheid
naakte hy gebruik , met den daar door uitgefpaarden
tyd te befteeden in het doorleezen van alle zeldzaame
en nutte Boeken, welke hy kon ma g tig worden.
In Oogstmaand des ƒaars MDCXII , verliet by deeze
eerfte Oefenplaats. Zyn Vader hadt hem ten Krygs
gefchikt; dan, toen nog te jong en te zwak zyn--dienst
de om de - vermoeienisfen van bet Krygsmansleeven te
verdraagen, werd by in Lentemaand des volgenden Jaars
na Parys gezonden. Schoon by zich niet overgave aan
de losbandige Leevenswyze in dien zetel der weelde,
fpeelde by foms grof fpel, en laagde daar in gelukkig.
Te Parys vernieuwde hy zyne kennis met veelen, die
hy in het Collegie der ge/uiten gekend hadt, en hem
aanmaanden om de woelige leevenswyze , waartoe hy
vervallen was , te verlaaten , en zich weder, met vernieuw-
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nieuwden vlyt, op de Letteroefeningen toe te leggen, 't
geen by twee jaaren met zulk een yver deed, dat eem.
gen zyner Vrienden hem aanmaanden dien arbeid voor
een tyd te flaaken. Dit deed hy met na Holland te
trekken, en als Vrywilliger onder den Prins van 0RANGE dienst te neemen. Hy verkoos, zo men wil, het
Krygsleeven, om te beter de verfchillende geaartheden der
Menfchen waar te neemen, en zich te fterken tegen alle
de lotwisfelingen des leevens. Ten einde by niet ten
gebiede van eenen meerderen mogt slaan, weigerde hy,
van den beginne af , hef bekleeden van eenige bepaalde post, en trok geen foldy; alleen ontving by één maal, welftaanshalven, en om aan 't gebruik te voldoen,
foldy, en bewaarde dit fluk Gelds zyn leeven lang, ten
gedenkteken dat hy in den Kryg gediend hadt.
Geduurende het Beftand tusfchen de paniaarden en
Ncrlerlanders te Breda in bezetting liggende, hadt een on
bekende een Wiskundig Voorfles in 't tlollundsch cpenlyk
ter oplosfinge voorgehangen. DESCARTES, zienJe dat
veelen staan bleeven om 't zclvd te leezen, bleef mede
(taan, en verzogt aan een der Omifianderen, om hem het
Voorftel ir. 't Lawn of Fransch te willen vertolken. De
Man, dien hy aanfprak, beloofde hein hierin ten wille te
zullen weezen, onder beding , dat hy het Voorftel zou
oplosfèn. DESCARTES ging dceze voorwaarde aan; waarop
de Man, fchoon hy zulks weinig verwagtte van een jong
Cadet in het Leger , hem zyn Adres, by het vertaalde
Voorftel, opgaf, met verzoek om hem de Oplosfing te
bezorgen. DESCARTES ging na huis, en vervoegde zich
's anderen daags by den Heer IZAAK BEEKMAN, Opperhoofd van het Collegie te Dordrec /rt, die het Voorflel
vertaald hadt. BEEIíMAN ttondt verwonderd over de
fpoedige Oplosfing des. Voorflels; doch diens verwonde
nam nog zeer toe, als hy, met dien Jongeling in ge -ring
dat diens kunde in de Wiskun--fprekgtdn,bvo
dige Weetenfchap zo verre de zyne overtrof, daar hy
verfcheide jaaren lang zyn tyd aan de beoefening van
dezelve geheel gewyd hadt. Staande het verblyf
te Breda , fchreef DESCARTES Gene Latyn;che Verhandeling over de Muzyk, en lag het plan tot veele zyner
volgende Werken.
In Wynmaand des Jaars MDCXIX, trok DESCARTES
21s Vrywilliger mede met het Leger des Hertogs van Beyeren. In 't daar i1MDCXXI woonde hy den Veldtocht in
Ilungary.on `by, onder den Graaf van sucQuoY ; doch
het
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het verlies zyns Generaals, die ten deezen jaare in een
beleg fneuvelde, deedt hem het Krygsleeven vaarwel
zeggen.
Korten tyd naa dit genomen en volvoerde beluit, ving
hy eene Reis na 't Noorden aan, bezogt Sikfien, de verlie deelex. van Poolen, Pommeren, de Kusten van de Bal
en West--tifcheZ,BrandbugHol/eiOstfrand
friesland. Na dit laatstgenoemde Gewest overileekende,
liep hy groot gevaar van vermoord te worden. De
Scheeplingen geraakten op het denkbeeld dat hy een
Koopman was , met veel gelds reizende : zy ontdekten
duidelyk dat hy van dit Land weinig wist; en kwam hy
hun voor een weerloos man te weezen. Zy kwamen tot
het zo fnood als fèhriklyk befluit om hem over boord te
werpen. Hier over fpraken zy vry openlyk ; vastftellende , dat hy geene taal dan de Fran/the kende, in welke hy met zyn Knegt fprak. DESCARTES, deeze gefprekken hoorende , fprong fchielyk op, trok zyn Degen ,
fprak de Scheeplingen in hunne eigene taal aan, en op
zulk een toon, dat zy, van fchrilc bevangen , dit boos
opzet Raakten , en hem met alle mogelyke heuschheid
bejegenden.
In 't volgende jaar trok DESCARTES na Parys, waar
by zich zuiverde van de blaam, dat hy zich onder de
Roficrujiiaanen zou hebben aangegeeven; Lieden, welke
by aanzag als een gezelfchap vats Bedriegers en Geest
gezette beoefening der Wiskunde eenigzins-dryves.D
vaaren laatende, lag hy zich toe op de Zedekunde en de
Natuurkunde. In dit eigenfile jaar deedt hy eene Reize
door Zwiizerland na Italie.
Van deeze Reize wedergekeerd, zette hy zich te Parys neder; doch, zyne Letteroefeningen, door veelvuldige bezoeken,
afgebrooken wordende, ging hy in. den Jaare MDCXXVIII
het beleg van Rochelle bywoonen. Tegen den Winter
keerde hy weder na Parys. Korten tyd naa zyne wederkomst, zich, ten huize van den Heer BAGNI, 's Paufen
Nuntius, bevindende in een kring van Geleerden, liet hy
zich beweegen, om zyne Gevoelens, raakende de Wysbegeerte, te ontvouwen.
's Paufen Nunciets by hem vervolgens op de uitgave
aandringende, trok DESCARTES, in Lentemaand des Jaars
MDCXXIX, na I;n/lerdam, en van daar na eene plaats
niet verre van Franeker in I/riesland, waar hy een aanvang maakte van zyne Bovennatuurkundige Befpiegelingen,
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gen, en ooIt eenigen tyd befleedde in de Dooriigikunde.
fen dezen tyde f chreet by mede zyné Gedagten over de
Verhevelingen.
Naa omtrent zes ïnaanden verblyfs in Friesland ging
3ry na ,-finferdam. Hy hieldt voor zeker,. dat niets het
tydlyk elitk der Menfehen ílerker kan bevorderen, dan
éene gelukkige vereeniging der Natuurlyke Wysbegeertei
met de Wiskunde. Dan eer by zich zette om 's Menfchen arbeid te verli ten , en de gemakken des leevens ta
vermeerderen, door de Werktuigkunde , oordeelde by het
noodig éenige middelen uit te vinden om 's Menfchen
lichaam te wapenen tegen ziekte en zwakheid. Dit brags
.hem tot de beoefening der Ontleedkunde , waarin by den
geheelen Winter te .1mmJlerdam betleedde ; die oefening
ifwisfelènde met de Scheikunde.
Aangezogt door den Graave DE MARCHIV L, Afgezant
des Konings van Frankryk by den Grooten Heer , on
met hein na de Levant te g aan, sloeg by zulks af, lieer verkiezende een korte Reis na Engeland te doers;
waar by,, niet verre van Londen, eenige Waarneeminen omtrent de Afwyking van de Kompasnaald in 't áverk
elde,
Een zyner Leerlingen te Deventer tot Hoógleeraar int
de Wysbegeerte beroepen zynde , trok by in 't Voorjaar
van MDCXXXIII na die Stad. Aldaar lag by de laatfte:_
hand aan verfcheide Werken, het voorgaande jaar onvoltooid gelaaten, en hervatte zyne beoefening der Starre;
Kunde. In den volgenden Zomer voltooide by zyne Verhandeling over de Wereld.
Het jaar daar aan volgende trok by weder na .fI„nfle.r-damrt, en ondernam; kort daar naa met den Heere VILLE
BRESSIEU) , ; een ervaaren Wisktinftenaar en Stoffcheikundige, eene Reis na Deenemarken, en de laagde deeIet
Van Duiischland. De Winter des naastvolgenden jzars verfchafte onzen nimmer moeden Wysgeer gelegenheid tot de
Waarneemingen over de zespuntige Sneeuwvlokken, stiet
daarby gevoegde over den Hagel en den Regen; eene ftoffe>
door liein naderhand vervolgd in' zyne Verhandeling over
de Verhevelingen.
Me`t den Jaare MDCXXXV trok by na Leeuwarden,;
in Friesland , waar by tot den Jaare MDCXXXVIF
bleef, en zynè .Verhandeling over de Werktuigkunde"
opstelde. Met het Voorjaar begaf by zich weder na 11m
herdam, en zagen dit jaar zyne vier Verhandelingen, het+
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licht, over den Redeneertrant, over de Doorzigtkunde, dad
Verhevelingen en de Meetkunde.
Korten tyd daar naa trok by na Breda. Van daar
wedergekeerd, zette by zich te Egmond neder. Nimmer
hadt by gedagt den Roomsch Catholyken Godsdienst te
ondermynen; dan zyn fchryven gaf gelegenheid tot eenige Tegenwerpingen, op welke by zich genoodzaakt vond
te antwoorden. De Tegenwerpingen werden for baanti
gebragt door F$OMOND, Hoogleeraar in de Godgeleerdheld te Leuven, door PLEMPIUS, eenen Hollandfchen Geneeskundigen, en door den Heer MORUN, Ilóógleeraar in
de Wiskunde in het Collegie der ,7cfuiten aldaar. In
Frankryk werd zyn fchryven zeer verfchillend -ontvangen, naar het onderfcheide begrip der Leezeren. Dan
de verfchillen, welke by hadt met 's honings. Hoogleeraar in de Wiskunde te Parys, en den Heere BEAUGRAND,
's Konings Secretaris, eindigden zeer vriendlyk.
Terwyl by zich onledig hield met het befchaaven
en verbeteren van zyne reeds uitgegeevene Werken,
groeide zyn Aanhang aan, en byzonder in de h'ederlanden ; doch wondt zyne Wysbegeerte ook heftige ' Tee
gen1landers. De gefchillen in de Nederlanden, door de
Wysbegeerte van DESCARTES en de Godgeleerde Nieuwigheden van coccE Tus, Hoogleeraar in de G9.g eleerdbeid te Leyden, veroorzaakt, waren gelyktydig. ,, Hieruit
„ ontftonden ," op dat wy hier de woorden van MosHEZm
bezigen, „ twee magtige en talryke Partyen, bekend on,, der den naam van Coccejaanen en Voetiaanen. De
Coccejaanfche Godgeleerdheid en de Cartéfiaanfche Wys„ begeerte hebben niets gemeens met elkander, noch iets
„ in derzelver byzondere (tellingen en beginzelen, 't geen
eenigzins gefchikt is om 'er eene verbintenis tusfchen
te maken , en gevol g lyk hebben de Gefthillen daar
door verwekt, en de Partyfchappen daar door veroorzaakt, natuurlyk geene betrekking tot elkander. Niet
te min droegen zich de zaaleen in diervoege toe, dat
de Voorftanders van deeze zeer onderfeheidene Wee„ tenfchappen zich tot éénen Aanhang vormden: althans,
„ in zo verre, dat zy, die coccPjus voor hunnen Leids„ man in de Godgeleerdheid namen, DESCARTES tot
,., hunnen Leermeester in de Wysbegeerte verkoozen®
,, Dit zal ons niet vreemd voorkomen, wanneer wy in
„ aanmerkinge neemen, dat dezelfde Perroonen, die den
,, voortgang der Cartefiaanei y in tie Nederlanden dwars,, boom.
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, boomden, ook de heftigfte Tegentianders waren van de
Coccejaanfche Godgeleerdheid: deeze wederftaod; tegel
„ die twee groote Mannen en hunne Stelzels, bragt de
Cartefiaanen en Coccejaanen in de noodzaaklvkheid lont
hunne kragten te vereenigen tot het verdedigen hun,, ner zaake, tegen de ichriklyke aanvallen hunner vyan.
den (*). Utrecht 1Yarderwyk en Leyden waren, naa den anderen, voor een tyd, woonplaatzen van on
zen Wysgeer.
Terwyl by zich in Utrecht onthieldt, vondt VOETIUS
zeer veel in diens Wysbegeerte te berispen, ja ging zo
verre, dat hy dezelve voor een Goddnteerend Stelzer.
hieldt. DESCARTES verdedigde zyne beginzels, met zyne
gewoone fcherpzinnigbeid, tegen den Utrechtfchen Hoog.
leeraar. Eene •verdediging, waar op men veel te zeggen
vondt: voornaamlyk om dat hy zyne Party met bitterheid en tleekenden fpot behandelde. Zyne Leerlingen en
Naavolgers oordeelden zich verpligt, te deezer gelegen .
heid hunnen meester te helpen, en dus werd de oorlog
volledig verklaard. Aan derf anderen kant hadt voETIUg
niet alleen op zyne zyde. de Godgeleerden. in Nederlaud die het meest - uittlakeii door hunne Geleerdheid,
en beroemd Waren door hunne Regtzinnigheid; naaar' ook
het grodtfte gedeelte der Nederlandfche,Geestlykheád :jtich.
te hem toe, en volgde zyn geleide.
Toen het twistvuur reeds' met genoegzaame hevigheid
brandde , werd hetzelve zeer aangeftookt door de handelwyze van zekere Leeraaien, die de beginzelg en telt
tingen van DESCARTES aanwendden tot het ophelderen
vats Godgeleerde Waarheden. Hier uit ontftondt, in derf
Taaie MDCLVI, eene hevige beroerte in de Kerken ets
Too efchoolen , der Ycreeiigde Nederlanden ; en men beíloo; op verfcheide hunner Kerklyke Byeenkomfien op
de zogenaamde Clasfes , zich tegen de Cat tefaanery te
verzetten, en niet toe te laaten, dat die overheerfchende
!Jfysbegeerte derwyze doordrong in de Godgeleerdheid
én, op deeze heilige Weetenfchap zulke inbreuken maait te, --- De Staaten van Holland keurden niet alleen dit
Befluit der- Kerklykéb goed ; war gaven 'er nieuwe
kragt en klem aan door een Bevelfchrift, in 't gesnelde
iaat
-

(*) Men zie dit breeder in inosnmim's Kerklyke Gefchies rnis f,
IX D. bl. 232,
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aar uitgegeeven , by 't welk den Hooglèeraareii in de

ysbegeerte en in de Godgeleerdheid verboden werd,
de Schriften van DESCARTES voor de letteroefenende
Jongelingfchap te verklaaren , of de Leerflellingen van hex
Euangelie, volgens de beginzelen der Wysbegeerte9 uit.
te leggen. Men ging verder, en Helde, in eene Vergadering der Kerklyken, in 't volgend jaar te Delft geouden , vast, dat niemand- tot de Bediening van het
Leeraarampt zou worden toegelaaten, of hy moest plegtig verklaard en beloofd hebben , dat hy de Cartefie anfche Wysbegeerte niet zou voortplanten, noch de Godlyke
Eenvoudigheid van het Evangelie misvorrnenr door 'er
vreemde optooizels by te voegen. Voorzienings -Wetten
van gelyken aart werden vervolgens in de hereenigde llrederlanden., en in andere Landen, door den• invloed der
f eestlykheid, aangekondigd.
Doch , daar de menschlyke Natuur Bene zonderlinge
neiging heeft om zich tegen Gezag te verzetten, en na
het verboodene met de grootfee drift te tragten, zo tvaren alle deeze Bevelfchriften- niet in flaat om den voortgang derv.. Cartefiaanfche Wysbegeerte te fluiten , die eindelyk een vasten voet kreeg op de Kweekfchoolen der
Geleerdheid, en door Hoogleeraaren en Leeraaren gebruikt werd, zomtyds, in de daad, zeer verkeerdiyl: , om
de Waarheden en Geboden des Christendons op te hel
zag men de Ncderlcnden in de-dern,Hio
twee reeds vermelde Partyen verdeeld, en in heftigen twist
ontflooken (*).
Schoon deeze hoogloopende twist reeds goeddeels geheel geëindigd is, oordeelden wy dit wat breedfpraakiger te moeten melden , als ten opzigte van deeze Landen, .en ten aanziene van DESCARTES zelve, zo aanmerkelyk. — Wy vaaren voort met het vermelden der Loten Leevensgevallen van dien veel tipgangs maakenden
Wysgeer. Doch zulks
-

(in een volgend Stukje.)
(*) Men zie dit alles breeder , en met de Betwyzen gestaafd,

in Mosa$un'c Kerklyhe Gefhiedenis, IX D. bl.
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IETS OVER EN VAN DEN EERW. ALLARD HULSHOFF.

,fan de Schryvers der Algemeenc Vaderlandfche
Letteroefeningen.
MEDEBURGERS!

et het uiterfte genoegen las ik de Lykreden van
1Vj den Eerw. DE vos, op zynen overleden Amtge-

,, noot A. HULSHOFF. Met voldoening ging ik na, de
,, ophelderende Bylagen, die, fchoon verre van even
,, gewigtig, alle medewerken om licht te verfpreidert
over het verftandig , zedelyk en Godsdienftig , Cha,, racer des met regt betreurden Mans, die ht Doops,, gezinde Kerkgenootfchap tot eene zonderlinge eere
,, strekte, Ik herinnerde my, onder het leezen van
't een en ander, de min of meer gemeenzaame verkeering, die ik, toen hy te ,dmflerdam z ne Letteroefeningen voortzette, met dien waardigen jongeling ield;
t
oogenblikken my by herdenking. nog dierbaar, en hoogs
„ verleevendigd by het doorleezen der Redenvoeringe
tot zyne Naagedagtenisfe.
„ By die herinnering fchoot my te binnen Bene Byzon„ derheid, niet vermeld; doch welke, fchoon niet van de
beland rykfte, my egter zo belangryk voorkwam als eenige
„ andere van hem opgetekend, en welke ik met volko.
mene waarheid kan verzekeren.
„ Op een dier avonden, die fchaars voorkwamen, cm
dus dierbaar waren , welke ik in 't altoos leerzaam
,, gezelfchap deezes Jongelings fleet, viel ons gefprek op
„ den Schryftrant, den Styl, en wat meer daar aan vast
is. Onder dit gefprek verhaalde hy my, reeds vroeg
„ zich bevlytigd te hebben , in proeven te neemen ons
Voorbeelden las
„ in allerlei ttyl de pen te voeren.
Om te verneemen hoe ze bevielen,
hy my voor
maakte hy gebruik van de gelegenheid, welke de, toert
,, by VAN DER EYK te Leyden uitkomende, Nederlandfche Speëtator hem verfchafte. Het zonderlingf{ e, 't
„ geen by my voorlei, en daar door het meest in myn
geheugen geprent bleef,was een Vertoog, in den fmaak
van de tyden der Doolende Ridderen gefchreeven,
over een Onderwerp, 't geen wel verdiende gegispt te
„ wor§
C3
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, worden ; doch 't geen men niet denken zou dat de
,,eestèlroede van HULSHOFF , op die wyz° , zou on„ derg
aan hebben. Een Onderwerp door hem geestig
behandeld, en waarin by zyn doel, den Styl naamlyk,
onzes oordeels, gelukkig trof.
„ Ik had my eerst voorgefteld 'er eenige trekken uit
te ontleenen; doch het hangt zo wel zamen, en vormt
9 , een zo goed geheel, dat ik de moeite neem, om het.
zelve af te fchryven, en Ui. toe te zenden. Het VIlde
Deel deezes \Verks, bl. i , in den Jaare 1755 uitge,, komen, en, fchoon toen vry algemeen, nu niet in aller
„ handen, levert het ons in deezer voege op."
RI Dl) ER!

Sa, fpiegel , bloem en kroon der doolende Ridders 1 Gy dié
at rerfond , in uwen eertien tocht (*) , in het beftrydén van een
allerfchriklykst mon(ler, zo vroom, manmoedig en dapper, ge.
kweeten hebt ! in he bevegten (meen ik,) van dien Draak,
wiens huid alle kleuren, die 'er bekend zyn , vertoonde, ei#
aan wiens lichaam de vagten van allerlei Dieren, de pluimadie
van allerlei Gevogelte, de gebeenten van allerlei Schepzelen,
zo ter zee als te lande bekend, op de misf:lyk(ie wyze door
elkander gehaspeld, te zien waren; van die veelhoofdige hydra,
welker a gehakte koppen, door andere, niet minder in getale,
terfiond herheld werden. Gy zyt het, tot wien ik in deeze
droevige omflandigheden myne toevlugt neeme.
Weet dan, vroome Ridder! dat dit Monster zedert langen
ayd , in het Land waar gy flvonturen zoekt , (niet tegenTaande 'er veele braave en dappere Ridders gevonden wor.
alen) op veelerlcye afgryslyke wyzen gewoed heeft. Het heeft
onder andere feitlykheden , uit een van zyne affchuwelyke halzen over dit Land eenen giftigen en flinkenden damp ver
welken de loze Irealaus , de Heks Me/je, en an--í'preid.o
dere Toveraars en Toveresjen 'an Oneere, reeds de {ongkvrouwen van den voorigen tyd in een svonderlyk flag van zekere
harde en onbui,Tzaame ge/lellen ,aan de harnasfee der Ridders niet
ongelyk , als in zo veele Jierke , draagbaare , betoverde Kastcelen ,
an yzer en de tern ijle gedeelten van de grootfile aller Zeespe.
drochten zaesmge /leid, geprangd en vastgetoverd hebben.
Doch nooit was die woede zo groot en gevaarlyk , edela a r
tige Ridder ! als nu in de dagen van uwe omdooling. Gy
wordt baarblykiyk getrotfeerd en ten firyde uitgedaagd.
Want
(•) I11er word geweezen op den Spetïator No. 3.
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Want daar deeze Hydra , met derzelver Toveraars , zich
te vooren te vrede hieldt met een klein bovengedeelte van de
bevallige leest onze Jongkvrouwen dus te bezetten, en van het
natuurlyk fchoon te berooven, zonder haar den vluggen gang,
de vrye ademhaaling, bloozende koleur, en geduurige vrolykheid van geest, door benaauwde en noodzaaklyke zugten,
en steeds toeneemende zukkelingen en ziekten , te beneemen;
fchynt dit Moniler, nu geheel uitgelaaten , zyne boosheid tegen
de rampzalige Jongkvrouwen , die onder uwe befcherminge
gelleld zyn , de Prinfesfen, welke het uwe pligt en verbintenisfe is tegen alle geweldenaaryen te verdedigen, en van alle
boosheden en betoveringen te verlosfen en te bevryden , te
verdubbelen, uwe koenheid niets te rekenen, en de kragt van
uw onvergelyklyk zwaard geheel te veragten.
Want het begint met zyne Toveraars, (voor uwe Rana onvervaard,) de Jongkvrouwen afgryslyk te plaggen , en haar
in kasteelen te betoveren , die niet alleen naauwer dan te
Vooren , maar ook benedenwaards veel langer en uitgefrekter
zyn, en dus de rampzalige Schoonen voor een veel grootei
gedeelte bezetten 'en belemmeren ; en misfchien zal dit Gedrocht, dus voortvaarende (zo gy 'er niet tusfchen komt ,) ddi
bloem der Jongkvrouwen eindelyk in onbeweegelyke Standbeelden herfcheppen ; haare vryheid , blydfchap en fchoon.
beid , in logheid , droefheid, zuchten , en eene elendige onbe.
Weeglykheid, veranderende.
Haast u, dan, fpiegel der doolende Ridderfehap 1 en bereid
u om deeze .4vontuur,, die voor u bewaard /'chynt , gelukkig
ten einde te brengen.
Uw dappere Arm, geflerkt door het. Slagzwaard , 't welk dit
Moniter doet zidderen , de afgr.yslyke Reuzen doet vlieden,
de vileine Ridders doet heeven, en alle aanlagen der booze en
wreede Toveraars in rook doet verdwynen, is 'er al lange van
nooden geweest om dit Gedrocht te be(tryden.
Gy kunt hetzelve wel niet,geheel verdelgen; doch flaa fegte
deezen yslyken hals van den romp, en gy zult het niet zonder
voordeel aangerand hebben. Dat 'er vry een ander uit het
giftige zwadder weder aangroeije, gy zult u wel gekweeten
hebben met deezen Kop , ten teken van uwen trouwen dienst
en uwe ongemeene dapperheid, aan de voeten van uwe Prinfes,
de Vrouwe van uwe Ziel, neder te leggen.
Want de bedrukte en rampzalige Jongkvrouwen, de Prinfesfen, voor wier celvaart en dienst alle edelmoedige doo.
lende Ridders met den grootf en fever gelegenheid wenfcheti
te hebben, om hun leeven , zelfs tegen de vervaarlyktle Reuzen, die hen dreigen tot den zadel te klooven , te waagen
en op te zetten; die Jongkvrouwen , zegge ik , dryven nu
ten bangen boezem zugten uit , die voorbooden fchynen te
zyn, en, in de daad, dikwyls haast gevolgd worden, van naam
C4
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Ye kwyningen; niet om de ootrouwheid van eenigen Ridder,
maar alleen door eene noodzaaklyké uitwerkinge der woede
van 't Gedrocht, tegen 't welk ik u, ó vr.00me Riddert tern
firyde noodige.
Korde de droefheid van eene Koninginne ELIMARTA den
braaven Don CLARAZFL DL' GO` TARNOs beweegen , om den gei
vaarlyken tocht na het vreeslyk Eiland te onderneemen, en
den verflindenden Furiaco te bevegten; hoe veel meer inoet
dan de •chade van uw eigen Land uwen moed gaande tnaa
ken daar die woede zo algemeen is; zo gevaarlyk en fchadelyk voor alle Jongkvrouwen, dat de roozen, die op haarti
kaa'ken met de lelyen oin de overwinninge twistten, en door
haare Vierhand de biyde gezondheid aankondigden, 'nu haare
posten fchynen te wiljen verlaaten,en de volkomen overwinning
an de aankopdigflers der ziekten eïi kwyningen over te maten 9
en ten eenemaale af te slaan'< Dit en meer andere zyn de
,

droevige gevolgen van deeze betoveringen! gevolgen, die zelf
de blydtte Feesten voor de Prinfesfèn , die 'er het cieraad van
zyn , akelig doen wordep.
Dit woedend• Monfler , afgunf}ig op de fchoonheid, mee
welke onze Jongkvrouwen natuurlyk zo ryklyk voorzien
zyn; de fchoonheid, die de hartelf van edelaartige Ridders zo
laaauw aan haar kan verbinden , en die kloeke Helden haar
zo ootmoed =g doen aanbidden , fchynt deeze draagbaar^e be
toverde - Kasteelen uitgevonden te hebben , om tellens ea
net een zo wel het aangenaam en fraai fatzoen, en maak
leest , als het fchoon aanminnig gelaad, te Lrer}ken -zeldry
cn onnatuurlyke mismaaktheden in plaats te stellen.
Deese Betoveringe zal het aankomend geflacbt van zwak
Ridders, die kwynende hunne rusting maul.-kenmodlz
i;yks zullen kunnen tor(cheq , veel min vast in den zadel zitrende, met (lerke armen de lancien doen daveren, bm in de
lieerlykffe Renfppelen blyken van moed •en kragten tefl'ens te
geeven , nog dikwyls flaauwmoedig •doen zugren, en de Letoveringe van haare Moeders, die op hun eigen ge(Iel eenen
zo fte,iken invloed gehad heeft, duizendmaal doen vervloeken,
^n te vergeefsc eklaageu.
Kom dati, edelaartige en kloeke Ridder! met uwe ontbloot c
IrEr^E 'tegen degzeui Draak ;en firyde; betuon dat gy u ge"
trouw gedraagt in den dienst van uwe Prinfes , door het
redden -en ver!osfen van zo veele ongelukkige Jongkvreuwen,
vïies aanhoudende en !feeds noen emende1 rampzaligheid , waar=
íchpnlyk to ewe groove fchande, het gevolg van uwe ` nalaa.
tighheid zal zyn; wier verlosfing, integendeel , u eersen zo
grootes naam , een ontlerfyken naam , in de gedenkboeken
der daden van de vrooine doolénde Ridders zal verwerven
Leg uw? :;r,, Jr LLaarheid in de rusting, en gaa met
gevc;de Laucie , en eerre drpperheid uwer waardig, alle vileins
en
-
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to katyyige Ridders, (die God bedroeven moet,) welke zich met
jrunne vervloekte naamen in Nederland nog mogen onthouden,
'1e keer; zabel met uw ontzaglyk Zwaard alle wreede en ver
uwer Omdobling onvèilig-fchriklyeRu;n,dtLa
mogen maaken , ridderlyk ter neer, en gedraag u dus uwer verbinretlisfè overeenkomflig. Zo zal u de hulp en invloed
an ' usfabbalitr den kffyzen, of van Vrganda d'Onbekende , ot
liever die .van uwe bekoorlyke Zielsvoogdes, niet oncbreeken , en
pl' deeze 4i^ontuur,, benevens alle andere, welke gy 'zult on
^ierneeïnen, gelukkig doen ten einde brengen,' Waar door gy in
de gunst van de 'trouwe uwer Ziel, de nooit volpreezen$
Deugd zult bevestigd worden, en eene grondige hoop op do
zalige bezitting van haare hemelfche fchoo'nheid ontvangen.
FUSIHOKALOFILO.

Groningen, 23 NOV.
1754.

, Gevalt U, Medeburgers ! deeze Bylage tot de Lee
), vensgèfchiedenis van den met rede betreurden HULSHOFg
, welke ik niet behoef aan te wyzen dat volkomen Itrookt
,, met menigen Chary eitrek door den Eerw. D vos van
„ hem opgegeeven, dan verzoek ik, dat dezelve, in ee r}
g , uwer eerstvolgende Stukjes, eene plaats in 't Mergelw rF
, moge vinden. Terwyl ik blyf
Ui. Begunftiger,

DE GETROUWE SLAAF.

N immer vergeet e ik den avond van den 24 December 1 7 8 3,
in welken, benevens veele anderen, eene waardige Egtgenoote, als ro an . wyne zyde, deerlyk vermoord wierd, en ik
my zelven ook in 't zigtbaarst levensgevaar bevond, waar uit
de goede Voorzienigheid tny, op Bene wonderdáadige wyze
verloste; ik bedoele die akelige, en zoo bekende, ge
beurten is op het Oostindisch te huisvaarend Schip jlava, door
eenen Oploop van eenige Chineefche Zeévaarenden toen veroorzaakt.
Dan, op dien noodlottigen avond gebeurde 'er echter nog
iets, 't geen aan alle edele Menfchenvrienden tot genoegen eta
blydfchap verftrekken' moet.
Onder de perfoonen, die, op het halfdek, door de Moordenaars wierden aangevallen , bevond zich ook Mevrouw
k .........., Gemalinne van den toen vermoorden Vice.
Ad.
C5
,

DE GETROUWE SLAAP,

Admiraal der Retourvloot R., naderhand hertrouwd int den
braven Zee-Capitein V.....,. De bloeddorfftige Chineefen hadden haar reeds eene wonde op het hoofd roegebragt,
toen 0¢n van haare Slaaven , genaamd. jut., van Macasfer,
(den dood, pit trouwe voor zyne Lyfvrouw, trotfeerende) onverfchrokken toefchoor, haar in zyne armen floot, zoo uit do
handen der Moordenaaren wegrukte, en agter in de Capiteins.
kamer bragt , daar haar Egtgenoot reeds levenloos lag ;
zo dat zy her aan deeze trouwe daad te danken had , dat
haar leven gered wierd: want, 0th dat men, van onztt
zyde , zich reeds , onder de zogenaamde Campagne , begot
te wapenen, durfden de Chineefen haar , daar, niet vervolgen.
Welk eene trouwe daad! moet zy niet ter befchaaming
van veelen dienen , die , in zulk eene omftandigheid , fchooti
meer verlicht dan JULY, van Macasfer, echter minder getrouw
en rnenschlievend zouden bevonden worden ? En is
deeze edelmoedige daad dus niet overwaardig om der verga.
teiheid ontrukt te worden?
-

JACOB CASPER METZLAR,

Nu Pret. te Harlingen.
Harlingen,
oen 13 January 1796.

BE RAAGT DES GEWEETENS.

Een Zedelyk Vertelzel.
(Uit het Engelsch.)
y het eindigen van den Oorlog tusfchen de 1 eizerfc•he,^
en de Turken, in den aanvang deezer Eeuwe , trok de;
BERTR1NIELLI , een Yenetiaansch Edelman , die onder
Prins EUGEMUS in den Kryg hadt uitgemunt, na zyn Vaderland, waar hy, kort daar op , in 't 1-luwelyk tradt met eene
Dame van uitfteekende fehoonheid , rang en middelen. Voor
deelen , die alleen dienden om haar verlies zo veel te treffender.
te maaken, als zy, korten tyd naa de geboorte van haar eerlie
Kind. ftierf. Deeze flag dompelde den Graaf in de troostloosrte droefenisfe, en deedt hem eerlang eene zenuwkwaal krygen, die een einde aan zyne dagen maakte, eer zyn Kind RL

BGraaf

2VALDo drie

jaaren bereikt hack.
De Graaf was, geduurende alle zyne Veldrochten tegen de
Turken, vergezeld geweest door LanovICO , zyn Broeder, dien
hy teder beminde.. Deeze was, naa de wederkomst te Venetie ,
kteimlyk getrouwd aan eene Vrouwe van zeer geringe afkomst;
.
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gene Bgtverbintenis welke by zorgvuldig verborgen hadt (voor
eu Graaf, die hem alleen tot Redder zyns Boedels, en tot
oogd over zyn Kind, aantelde,
LUDOVrco , fchoon goed van aart, hadt zich vroegtydig ingelanten met fegte knaapen , en bovenal overgegeeven aan 't
fpel. Zyn eigen Erfdeel hadt by , kort naa zyn Huwelyk.
doorgenragr; een klein Landgoed, 't welk by 's Graven dood
aan hein kwam , kon naauwlyks toereiken om de vorderingen
gyner fchuldeifcheren te voldoen, die zeer veelvuldig warerf
pit hoofde van zyn fpeelzugt , en de kwistige leevenswyze,
gyner Vrouwe.
Toen LUDOVICO de beheering der goederen van den jongen
RINALDO aanvaardde , hadt hy twee , Kinderen ; en, dewyl de
Tytel , met de Goederen , by het flerven van zya Neef, op
hein kwamen, begon zyne Vrouw zeer onmenschlyke gedagten te koesteren tegen dit Kind, 't welk allervoorfpoedigct op.
groeide ; zo dat het vier jaaren bereikt hebbende , de verwondering was van allen die het zagen.
Het Gezin van LUDOVICO nam intusfchen fleeds toe, en zyne
Vrouw, die Reeds om den dood van RINALDO wenschte, be4loot eindelylt dat gewenscht geval daar te (tellen. Meernaalen had zy, van ter zyde , haar oogmerk aan haaren Man
aangeduid, die, in den beginne, 'er van te rug beefde; dock
zich, eindel\ k , door het begogelend vooruitzigt van zichzelven en zyne Kinderen te verryken , liet overhaaien tot een
plan om dit Kind van kant te helpen.
Een Negerslaaf, die hem lang met de grootfile getrouwheid
gediend hadt, werd uitgekoozen om de volvoerder te zyn van
dit gruwzaam plan. RINALDO was, zints den dood zyns V.
ders, geduurende de Zomermaanden , geweest op een Landgoed van zynets Vader , aan het Vasteland, niet verre van Pa.
dua, waar het Kind zich onchieldt by Benige Dienstbooden zyns
Ooms ; die, wykplaats oordeelden zy getchikt ter volvoeringe
van hun boos opzet. Dewyl zy alle verdenking wilden voor•
komen, bleeven zy te L'enetie , naa den Slaaf ten vollen onderrigt te hebben , hoe by dit werk hadt aan te vangen.
Dit werktuig der wreedheid, aan he Kasteel gekomen, bragt
een bewys mede van LUDOVICO om RINALDO na henetie mede
te neemen. Onder den weg onderhoudt hy het Kind te wurgen; maar het gefchreeuw , de onfchuld en de liefheid van
Iet Kind werkten zamen om het medelyden van den Moorde•
naar op te wekken, en hy vondt het onmogelyk het aangevangen werk voort te ,zetten. Vreezende voor de flraffe van
LUDOVICO , wegens het niet volvoeren des misdryfs, befloot
hy het Kind te verbergen, en voor te geeven dat hy den ge•
geeven last letterlyk volvoerd hadt. Hy toog , derhalven , na
Verona, waar by het Kind liet by eene Boerin, welke by zinfa
veele jaaren kende; haar Benige Sestuinen gevende, suet toezeg-
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zagging dat by zorg zou drangen om haar by aanhoudenheï4
fineer te doen toekomen. Hierop keerde by fchielyk na he.
pretie te. rug , en verhaalde aan zynen ontmenschten Heer en
Vrouwe dat by het Kind in de rivier verdronken hadt.
Lunovico hoorde de tydiag met de uiterfe ontroering. Zyne
Vrouw tragtte die zwaarhóofdigheid te verdryven. Voor ee;tigen tyd fcheen 'hun plan allergewenseht ie zullen fiaagen : het
?verhaal, dat RINALDO zeer ichielyk ineen liuip' geflorven was,
werd niet wederfprooken; de Tytel en de Goederen ginget.
Aver op zyn Oom. Maar het nadenken van LUDOVICO van
den fchrilayken flap door hein gedaan , veroorzaakte by hens
ale hevigfte boezemlinerten.
IIy bleef, fchoon'van alles overvloed hebbende, eenige jasr en in dien ongelukkigen toeftand; wanneer zyne Vrouw, niet
verre van Fadua , met een rydtaig omviel, en, by het breeken
van een arm, eery zo geweldige hoofdwonde kreeg, dat al de
kunst der Wondheelderen te kort fchoot, en zy weinig wee1 en daar nag overleedt ; op haar doodbedde den Hemel £mee
om vergiffenis wegens den moord aan het onfchuldig-9tend
Klnd RINALDO gepleegd.
Omtrent deezen tyd hadden LUDOVICO'•S oud(ie Zoon FERDI•
iv*Nn en diens Zuster IANCC.LICA , eene allerfchoonfte Maagd,
alleen te Venetie gelaaten zynde , het verzoek van een Vriend
ingewilligd, om in een Feloek een plaifierreisje te doen, en de
,Golf van Venetie tot St. Marino af 'te vaaren. Een opkomende form dreef hun in zee, en, ondanks alle nafpeuringen
on men van deeze geen tyding bekomen.
De maare van dit ongeluk ontving LUDOVICO als hy bezig
was met de heftelling van de begraafenisfe zyner Vrouwe,
Door hartzeer overmand, kon hy nier naalaaten de regtmaatlgbeid der Voorzienigheid te erkennen in de opeenhooping zyner rampfpoeden ; en by fineekte den Hemel dat zy fpoedig
een einde mogten neemen. Zyn I-Iuis was vol gejammer : by
fleet zyne dagen in droefheid en hartzeer.
CORnACCI0 , de Neger, zyn Meester op zekeren dag in den
Hof ontmoetende, viel LUDOVICO op hem aan, in eéne vlaag
van woede; zeggende : ,, 't Is uw fchuld , vervloekte fchelm
„ waar aan ik alle mvne elenden moet wyten. — Ik kat
„ den last daar van niet langer draagen. Ik zal, op dit
„ oogenblik, een einde manken aan uw gehaat leeven,' en aan
„ myn eigen!" l)e arme knaap. 's' MVleesters zwaard op
zyn borst voelende , fineekte hens dat by hem eenige minuuten wilde hooren waar op hy- hein een getrouw verhaal gaf, hoe.het zich met RINALDO hack toegedraggen.
Naauwlyks kon de Graaf geloof (laan aan de vertelling. Hy
liet den Neger dezelve eenige keeren herhaalen , en gevoelde',
onder dit vertellen, aandoeningen, welke in langen tyd zynen
geest niet getro{fea hadden. ..•..e fly nam den Slaaf by de
hand ,
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hand ; et bedankte hem herhaalde keeren voor dit gehouden
gedrag. „ Gaa heen , vile na Verona, neem myn. Goudbeurs,
en breng my een overtuigend bewys van 't geen gy gezegd
hebt: dit verhaal heeft zulk een Praal van hoppe in myn
,^ hart doen fehynen i dat ik, voor dit o ogenblik, alle inyne
i rampen vergeet.
De Slaaf begaf zich met allen fpoed naar de lint waar ]ry
RINALDO gelaáten hadt ; doch bevond, tot zyne groote finerte, dat die _Boer en diens Vrouw deeze woonplaats verlaaten hadden , . uit hoofde van de plaageryen des Landheers ,
an in het Hertogdám Parma woonden.
CoxsACCro; tot zyn Heer niet willende wederkeeren zon•
der deezen de gewenschte kundfchap te brengen , zette zyne
reis voort tot de laatstgemelde plaats, en , naa het naauwkeurigst onderzoek ; ontdekte by alleen , dat een Landman', dief
an de opgegeevene befehryving beantwoordde , daar eenigen
iyd geleden gezien was. Met een bezwaard harte zette
de Neger zyn reis weder na Padua voort; doch, eer by eenige inylen gereisd hadt, ontmoette hem een hoop reizigers,
onder welken by zyne oude kennis herkende: Naa zyne
-

.

vreugde over deeze. ontmoeting betuigd te hebben , vroeg by
met veel . greetigheids na t Tor Io , tonder deezen naam had
de Neger hem in de boerenhut gelaatená) , De Boet fcheen,
zeer verlegen over die vraage: dit verdubbelde de beangstheid.;
van CORBACCIO , die, eenige hukken gelds den Boer in de
hand flopte; hem fmeekende niets te willen verheelen, deWY! eerre zaak van het uiterfle aanbelang van dit berigt afhing.;
--.-y De .Boer beleedt, in 't einde, dat, de Neger zyn woord'
niet gehouden hebbende, in hem en zyg Wyf ; van tyd tot,
ryd , eenig geld toe te fehikken , AnTorita, zeven jasren oud
zynde, in dienst gegaan was by Lord WALSINGHAM . die zeer
grooten zin in dit Kind hadt, als het Vogelen en andere Waar
brags in her Hotel, waar deeze Lord te Verona zyn verblyf
Meldt.
Cortseccio, vergezeld van den Landman, trok na Padua,
waar Lonovrca onderrigting kreeg van alle deeze byzonderhe,
den', die eenige verligting gaven aan zyn bezwaard gemoed.'
11y vaardigde iemand na Lotsden tot den Edelmast, , in wiens
dienst R1NALDO zich begeeven halt :- deezen fpeet het gewetdig te moeten hooren dat Lord W LSINGRMW reeds zints eenigen tyd overleeden , en niemand wist wat 'er geworden was
'Van den Italiaanfchen Jongen, die zo langen tyd by hem- ge*pond hadt.
LvnovICO's zwaargeestigheid ontving flegts eenige verligting
iilt alles- wat by aangaande RUNALUO kon verrteemeur^ . Het verMes zyner'Vrouwe, en bovenal dat zy'ner. Kinderen, 't welk by
eieer byzonder aanzag als een treffend bewys van 's Hemelsep
,
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árrauke, &;of- hem iu zulke): voege, dat hg befoot, otn, zo
ras-
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ras zyn jongst en eenigst Kind, 't geen hem toen Was overgebleeven , tot bevoegder jasren gekomen zou weezen, dien zyne
Goederen te maaken, en zelve in een Klooster te gaan.
Achttien maanden waren 'er verftreeken, zints welken meta
FERDINAND en ALtGELICA getlaist hadt < toen 'er. Blieven van
Venetie kwamen , met berigt dat zy behouden te Napels waren.
aangeland, naa genomen geweest te zyn door een IVloorfehetà
Zeeroover, en te 4lgier•s opgebragt;
Deeze tyding wekte LUDOVICO op uit zyne verlláagenheid van
geest. En het zien zyner Kinderen, kort nan dien tyd, ver
zulk een ftorm van hartstochten in zyne ziele, the-orzakte
hy denzelven naauwlyks kou verduuren. , Ik verzoek ," fprak
1 ERDINAND , zich aan 's Vaders voeten werpende, „ vergiffed•
„ nis, wegens het misdryf; waar aan Ik my fchuldig maakte,
„ als ik myne Zuster medenam op de kleine plaifierparty, iii
„ uw afweezen. Wy hebben daar voor wel duur moren boe.
ten. Op den tweeden dag, naa dat Wy van Vereiie waren
afgegaan , dreef een hevige storm ons op de Turkfce kust;
„ waar wy fchielyk overvallen werden door eelt, Roof chip.
„ Wv-lerfland te bieden was vergeefsch. Schoon Ik eene groote.
fom aanbood om myne Zuster en my zelven vry te koopen t
de Moorfche Capitein weigerde het ; maar zette zyn koers
na Algiers, van waar ik herhaalde keeren een berige van
onzen toeftand aan u afvaardigde; doch vernam, eenigen tyd.
„ daarnaa , dat die Brieven u niet ter hand gekomen waren.
,, Men verkogt my aan een good; maar myne Zuster werd
„ door den Capitein gehouden, daar hy, getroffen door haares
„ fchoonheid, haar onder zyne Bywyven wilde houden; Gie„ righeid egter bade de overhand op zyn Minnedrift , en een
agtenswaardig jong Heer, Géheimfchryver by deel Engelfc1ien
Envoyé te dlgiers , ons geval verneemenc e, betaalde edel
„ moedig de four te haarer losfinge ; dus bleef haare kuischi
„ heid ongefchonden: en kort daar op verkreeg hy ook mytfe
,, Vryheid." -- „ 6, myn Heer!" fprak AIcGELICA, die zich niet
langer kon bedwingen , „ by is de beste der Menfehen; de
„ verpligting , welke wy aan hein hebben , is onuitfpreekelyk
„ groot. Wy hebben hem overgehaald om ons na Yenetie te
„ vergezellen, en hy wagt beneden- om zich aan myn Vader
„ te vertoonen." -•--- ,, Laat my hem zien," fprak LvnovICO,
„ en hem bedanken , zo als 't behoort , voor uwe behou„ denis !"
De Secretaris werd terflond binnen geleid; wanneer de oude
Graaf hem in de armen nam, en tederlyk omhelsde. Toen in
den loop des gefpreks , LUDOVICO den Vreemdeling den naam
van WALSINGHAM hoorde noemen, ilondt hy verttyfd van ver.
wondering; by zag den Jongeling met alle oplettenheid aan,
en verbeeldde zich het beeld te zien van zynen Broeder, den.
Graaf URTRINILLLI,
„ Zyt gy," Vroeg LVDOVICO, „ eet
-
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,, Engelschman?" -- , t Neen , geheel niet ," gaf deeze ten ant.
woord , ,, ik ben alleen een Engelschnian by aanneewing. Ik
„ ben een Italiaan, en zeer jong uit dat Land weggevoerd:
„ Door Lord WALSINGHAM ?" vieb LUDovico hem in de
rede. — „ ja., myn Heer!" was het antwoord. -- „ Hy
„ is het! -- het is RINALDO !" riep de Edelman uit , en viel
fpraakloos op den grond neder.
Iet geheele Gezin houdt vaii verbaasdheid opgetoogen, eta
Lunovlco, tot zichzelven gekomen zynde, overlaadde zyn Neef
met alle betuigingen van toegenegenheid, en verhaalde degeileele Gefcbiedenis van zyn gedrag, ten diens opzigte gehouden,
met alle opregtheid. •--. De oude Bder drong'er, vervolgens, op,
om zyn dierbaar Kind , $elyk by , R*ALno noemde • te zien,
en herkende hem telhond aan een Lidteken , 't geen hy op
Fyn voorhoofd hadt; door een Wolf in zyne vroege Kindsbeid gebeeten geweest zynde.
' Niets kende men thans - in Lu ovlco's huis dan vreugde en
vrolykheid , welke verdubbelde door het Huwelyk , weinig
zeeeken daar naa gefooten, tusfchen ANGELICA en haaren Ver
-losièr.
LuDOVico's wenfchen geheel vervuld zynde, ( daar by Rir1ALDO zyne bezittingen wedergegeeven„ eli zyn eigen Goede•
ren tusfchen zyne Zoons verdeeld, hadt ,) begaf zich in een
Klooster, waar by den Wintertyd zyns Leevens in alle gerustheid fleet.
U KRAGT DELL DANKBAARHEID•

t is Bene foort van dankbaare wroeging, die foms flerk ge..
1
werkt heeft op harten , die daar tegen het meest verhard
fvheeuen door eene overmaate van onbeIcliaatndheid,
^

Omtrent het begin deezer Eeuwe, zou een A&Reur, die be
roemd was in de kunst van Nabootzing , op de begeerte van
den Maaker eens Blyfpels , den Perfoon verbeelden, geheel in
de zonderlinge houding van Dr, woo0WAB.D, dien de Op11elIer ten oogmerke hadt belachlyk ten tooneele te voeren.
De ALReur kleedde zich als een Boer, en ging na Dr. woon.
wARD,, hem een lange lyst van Kwaaien voorhoudende, onder
welke hy zeide dat zyne Huisvrouw gedrukt ging. De
Doktor hoorde, met verwondering, ban kiekten en Kwaaien van
de flrydigfle,inatuur, onder welke deeze Lyderesfe fcheen te zul'
]en bezwyken. 's Acteurs groo.tlle verlangen zynde den.
Donor lang aan de praat te houden, om gelegenheid te bekomen tot eene veelvuldiger en naauwkeuriger waarneeming van
diens byzondere houding, hieldt aan met, by herhaaling, de lyst
dier Kwaaien op te rioeinen en te verbreeden. In 't einde
,
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des zytt verlangen voldaan hebbende, heelde by een Guinjee uit
zyn beurs, niet eene onbevallige houding, en bood die aait
op geene bevallige wyze. „ Steek," zeidë de Doctor,
^, fleek uw Geld in uwe beurs, ongelukkige Man! Gy hebt al
uw geld en al uw geduld noodig, ow zulk een vragt van
,y Ongemakken te draagen."
De Aéteur kwam terug by den Masker des Blyfpels; en verhaalde het voorgevallene , met zulk eene volle uitdrukking van
s Doétots Charaéter, dat de Dichter fehreeuwde van goedkeu'=
ring. Doch zyn genoegen was van korten duur 'want
de Acteur gaf hem oiiwiddelylt daar op te verftaan, met het
betoon van de uiterste gevoeligheid, dat hy liever van
gebrek wilde ílerven, dan zyne Talenten misbruiken om zulk
een MensChlievend en Edelmoedig Man openbaar, als belachyk, ten toon te ítellen.
ANECD OTES:

't s al de wereld bekend, dat de Graaf van Oxford (Mr.
ARLEY) zeer veel hadt toegebragt om den Hertog
VAN MARLBOROUGIU in ongenade te brengen. Toen , in den
jaare 1712 , naa de verandering van het Engelsch Staatsb'eƒtuur, Prins EUGErvros te Londen kwatlr, en men dagt; dat
het oogmerk zyner overkom(le flrekte om de Whigs door
zyne tegenwoordigheid en kuntlenaaryen aan te moedigen , be.•
jegende- die groote Man MARLBOROUGH als of hy nog diep in
de Hofguust deelde. De Graaf van Oxford, EUGENIUS ter
maaltyd genoodigd hebbende, wenschte zichzelven geluk, dat
hy den eertien Veldheer van Europa aan zyne tafel hadt, Indien ik, hernam de Herto g , de eer/te Veldheer van Europa ben, dan mag ik u' daar voor bedanken! Eene lofreden te gepaster en te fnediger , dewyl MARLBOROUGH zyne
ongenade meert aan den Graaf van Oxford te wyten hadt.

IH
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Van denzelfden Hempel was 's ITertogs van MARLaOROUGH'S
eigen antwoord aan den Marfchalk TALLARD, naa den. Veldlag
by Blenheim: • wanneer de Marfchalk zesde, dat de Hertog de
nederlaag hadt toegebragt aan het beste Krygsvolk in Europa,>
gaf hy' daar op te houden: Ik hoop dat gy daar van uitzon.
Bert het Krygsvolk, 't welk dezelve verjlaagen heeft
Dusdanig was ook het wederwoord, door den hertog AN
MONTAGUE aan den Hertog van MARLBOROUGH toegevoegd , te
Bougten , in Northamptonshire , wanneer de laatstg melde de
Waterwerken aldaar bewonderde, en zeide dat hy ze gelyk
fchatte met die van LODEWYK sen XIV, te Ver/ailles. Neen,
myn Heer de Hertog, myne Waterperken evengaren de zyne niet g
mad, uwe Vuurwerken zyn veel beter dan de zyne!

MENGELWERK,
TOT 1'RAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

JkEI,ENVOERmG ,
INGERIGT OM DEN VREEDZAAIMEN EN MENSCHLIEVEr4DEN AART VAN DEN CHRISTLYKEN GODSDIENSTI
UIT DE H. SCHRIFT EN DE DAADLYISE ONDERVINDING, TE BEWYZEN. Door BEILBY PORTEUS , DD. Bisrc/iop van Chester.

....... Yrede op !farde ! ......
Lux. II. 14.
(Vërvolg en Vlot van bl: 9.)

zulk eerre Leer als wy hier boven gefchetst, vats
9/ zulk een Voorbeeld als wy opgegeeven hebben, zoti
V
neen, natuurlyk, de vreedzaamste Uitwerkzels verhoopeni

En, in de daad, deeze Uitwerkzels bleeven niet
ágterwege. Want ; fchoon het Chritendom niet al'oos zo wel begreepen, of zo eerlyk betragt is ; fehooii
7nen den geest van 't zelve dikwyls misnomen, en dë
voorfehriften verkeerd toegepast hebbe, heeft die . Godsdienst, nogthans, ondanks alle deeze nadeelen, allengs=
kens eene zigtbaare en gezegende verandering te wege
gebragt in dieunten, welke allerweezenlykst den Vrede
en Rust der Wer
eld betreffen.
De welslaadige Geest van het Euangelie heeft zich vera
fpreid door alle verfchillendé betrekkingen en wyzingeil
des leeyens, en zynen zagtaartigen invloed medegedeeld
aan bykans alle openbaare en byzondere belangen des
Menschdoms. Ongemerkt heeft die Geest gewerkt in de
innerlyke gefteltenisfe der Burgerílaaten. Deezè heeft
een kleur gegeeven aan de Staatsbefluuren, aan den aart
en uitoefening van dcrzelver Wetten. Deeze heeft den
pvermoed der Vorten beteugeld ; eb de dolheid des
Volks. Deeze heeft de firengheid van het Despotismua
MENG: 1796. NO, 2.
D
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verzagt, en de buitenfpoorigheid, om Vermeesteringen te
maaken, beteugeld. Deeze heeft , in zekeren voege, de
fcherpte des zwaards vcrflompt, en een kleed van Genabetoon zelfs over de verfchriklykheden des Oorlogs gefpreid. Deeze is in de Huisgezinnen nedergedaald, heeft
de drukkende zwaarte van byzondere dwinglandy verligt,
elk huislyk genoegen verbeterd, tederheid aan de .puderen, menschlievenheid aan den Heer , eerbied voor de
Magten, en rust aan de Onderzaaten gefchonken , en,
niet één woord, de blykbaarfte voetflappen van den Vredelievenden ,Aart in alle de betrekkingen des Gezelligen
leevens naagelaaten.
De bygebragte enkel te nedergettelde verzekeringen
zou ik zeer gemaklyk kunnen bewyzen; en zullen zy, of
althans eenige derzelven , misfclhien vervolgens de ilaavendfle bewyzen tot Iteunzels kryaen. Maar, voor tegenwoordig, moet ik my. te vrede houden met, in 't algemeen , aan te merken, dat het ' Men`schdodi ` over 't
geheel , zelfs ten aanziene van dit tydlyke, oneindig
groote verpligtingen heeft aan den zagten en vreedzaamen
aart van het Evangelie ; daar uit meer weezenlyke wereldlyke voordeelen gehaald heeft, dan uit eenige andere
Inflelling -op. Aarde, en welke daar door, by eene geluk
ondervinding , blykt een Godsdienst te zyn , ge-kige.
Vader der Wereld en. den-helnad.wig
Zaligmaaker des Metischdoms waardig.
Befchouwt, als een bewys hier van, (onder veele andere,) alleen de fchriklyke Slachting, onder het. Mensch
aangerigt, door het ten Vondeling Ieggen der Kin--dom
deren, door de Spelen der Zwaardfchermeren, en de
verregaande Mishandelingen der Slaaven , onder het Hei
dendom oudtyds in zwang. Deeze waren geene toevallige
en kortflondige buitenfpoorigheden van fehielyk opkomende woede ; maar wettige , vasigejielde en behendige,
handelwyzen om. het Menschdom te plaagen, te vermoorden, aangemoedigd door de verflandigfte Wetgeevers,
en vermaak verfchafl'ende aan de tederfte en medelydendf}o
harten (*)Had
-

(*) Behalven veele andere wel bekende Wreedheden omtrent
de Siaaven , by de Ouden, was 'er eene Wet te Sparta, onder den naam van Cryptia bekend, die beval, dat de &laaven,
in koelen bloede, zouden vermoord worden, wanneer zy zo•
da.

VAN DEN CHRISTLYKEN GODSDIENST.

SSE

Had het Christendom niets meer gedaan, dan (gelyk

het zeker gedaan heeft) het geheel in onbruik bren-

gen der twee eerstgemelde deezer onmenschlyke Gewoon?
ten , en het vernietigen van de laatstgenoemde voor een
groot gedeelte , het zou daar door den .tytel van eeg
,Goeddaadige Godsdienst -1nilelling verdiend hebben. Maar
het is 'er verre af dat dit alles zou veezen. In de
meer verlichte gedeelten der Christen- wereld heerscht
ene zagtheid van Zeden , wvd verfchillende van de
woestheid der befchaafd1e Volken in ouden tyd en die
liefdaadige ryklykheid , met welke alle' foorten van onheilen geleenigd worden, zo door byzondere Giften als
npenbaare Stichtingen, zelfs in eenige der bygeloovigte
Landen van :Eraropa, is Bene Deugd, zo byzonder eigen
aan den Christlyken Naam, als in eene hooge maate be?
vorderlyk tot Maatfehappyelyk Geluk. Wat ons zelven

be-

danig vermenigvuldigden, dat daar uit voor den Staat onheil
te dugten fcheen. Pr UTARC.n. in LYCURG. Die zelfde Schryver (preekt van het ten Vondeling leggen der Kinderen als
,een zeer algemeen bedryf,, De Bistore .Polis. SENECA voert
dezeafde taal, De Ira, Lib. I. cap. '5. Het heeft nog by de
Wilden in Amerïct/plaats, en men zegt dat 'er jaarlyks meer
dan 3000 Kinderen op de Straaten van Pekin ten Vondeling ge
worden. Lieszus verzekert (Saturn. Lib. I. C. 12.)-legd
dat de Spelen der Zwaar^lfeherm.eren zomryds, in ééne maand,
op twintig of dertig duizend leevens te ftaan kwamen: en niet
alleen de Mannen , maar ook de Vrouwen van allerlei rang,
waren gretig gefceld op dit flag van Spelen. De verfoelykè
barbaarschheden hier vermeld , zonder ophouden , een lange
seeks van jaaren , voortgezet , moeten meer leevens verdelgd
hebben, dan alle de kort -ftondige vernielingen van Vervolging
om den Godsdienst zamengenomen. !k kan deeze Aan
niet hefluiten , zonder op te merken, hoe zeer deeze-teknig
,aanftoot wekkende bedryven ter .ftaavinge (trekken van de befchryving der Oude Heidenen, door den H. rn uLUS gegeeven,
die hun befchryfc als vervuld nrct moord; zonder natuurlyke
liefde, .onverzaenlyk, onbarmhartig. Rom. 1. 29, 3r. En, in
de daad , het geheele Tafereel, 't welk by daar ophangt, van de
Zeden der Heidener v en hunnen Godsdienst, zal, op de proeve,
zelfs tot in de minfie trekken , volmaakt met de waarheid een
gevonden worden. Dat elk het gemelde Hoofdituk-ftemig
met aandagt leeze, en can uit den grond zyns haten danke,
dat by een Christen is!
;

,
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betreft, in den aart onzer Burgerlyke Inrigting, in de
uitgeftrektheid onzer Vryheid, in de veiligheid onzer
Goederen en Bezittingen , in den aart onzer Wetten ; in
de bediening des Regts , in huislyken Vrede en Vergenoeging , in de dienstbetonningen van onderlinge toegenegenheid en liefde, hebben wy eene onlochenbaare meerderheid boven de Ouden.
Waar aan kan, derhalven deeze gelukkige verandering
van omftandigheden worden toegelchreeven ? Aan de
Wysbegeerte (antwoordt de Deïst (*)), aan de zagtaartiged Wysbegeerte, aan de menschlievenda inboezemingen der Rede, en het aankweeken der Schoone Kuntten.
Waren dan Rede Wysbegeerte en Geleerdheid,
geheel onbekend in Griekenland en Rome? Waren deeze
de bronnen niet van- alles wat verheeven en uititeekend
was in menschlyke Wysheid en befchaafde Letteren
waaruit dezelve, in de helderfle ilroomen, zich verfpreidden over de rest der Wereld, en vloeiden tot in volgende
Eeuwen? Werden deeze, in die groote Schoolen, niet
opgevoerd tot eene hoogte van fraaiheid en volmaaktheid,
tot welke het ten minitest twyfelagtig is, of de heden
aa g"fchen zyn opgeklommen, of ooit
opklimmen?-d
— En, nogthans, in deeze eigenfte pa
atzen , op een tyd
dat alle de Kunten en Weetenfchappen in volle kragt
en rypheid waren, was hot dat de gemelde Onmenschlykheden, door de Christencaa in affchuw gehouden, op
openbaar gezag ftand greepen, en een heerschzugtige,
twistgraage en bloedgierige, gefteltenis algemeen de overhand hadt. 't Was toen ten tyde, dat bykans elk Bui
geweld,; en door geweld on--gerlykBtuíndop
derichraagd wierd; dat men Oorlogen ligtvaardig aanving,
bloedig voortzette, en onmenschlyk eindigde ; . dat een
drift voor Krygsbekwaamheid ; een zugt tot Gezag, en
een onverzaadlyke dorst na Roem en Vermeestering, de
Wereld met bloedílorting en verwarring vervulde. 't Was
toen, dat, in de beste L'nrigtingen, het grootfte gedeelte
der Onderdaanen geen Vryheid in 't geheel genoot , en
vat het overige bezat werd dikwyls gekogt ten koste
van hunne rust, en een groot gedeelte van die gezellige
vertroostingen, die de Vryheid weezenlyk dierbaar maaken. 't Was toen, dat de Geregtshoven (te Rome iinzon
der-

-

(*) VOLTAIRE,

de la Tolerance,, Ch. IV, p. 30, 34, 144.
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derheid) onbegrypelyk bedorven waren (*); dat de magt
van Vader en van Egtgenoot zich buiten alle paalen van
zagtaartigheid en nutheid uitftrekte ; dat Egtfcheidingen
toegeftaan wierden om de beuzelagtigfte oorzaaken ; dat
de Opvoeding der Kinderen onredelyk ftreng was ; dat
Kinderen opgeofferd wierden aan de oogmerken der Staat
dat men de menfchen opbragt om elkander te-kunde;
vermoorden ten vermaak der aanichouweren; en dat de
anders geltikkigfte Staaten i}eeds in flukken gefcheurd
wierden dQor de geweldigfle verdeeldheden , verbanningen, doodslagen, welke iedere Party, op haare beurt, de
andere Party aandeedt, en Reeds met verdubbelde woede
en onmenschlykheid.
Indien, derhalven, de grootfte volkomenheid der Wysbegeerte en der Fraaije Kunften niet in Raat was om de
fierheid vaal de Zeden der Ouden te beteugelen ; ja
indien deeze daadlyk verflimmerden, in deeze en veele
andere opzigten, naar gelange hunner vordering in Ge,
leerel- en Befchaafdheid; waar aan anders, 'dan aan het
Christendóm, kan het toegefchreeven worden, dat naauw.
lyks Benige merkbaare flappen van die algemeene barbaarschheid nu onder ons overblyven; dat, in de <huislyke zamenleeving, het gemak ens 't geluk van elk, hoofed
voor hoofd , zelfs van den minhen, wordt gadegeflaagen ;
dat Zwakhei . van kunne, ongheid van jaaren, en laagede van fmaad te verwekken,
held van leevensftand , in ft
doorgaans Medelyden en Befchernling genieten; d at Burgerlyke Vryheid, in ons eigen Land, dieper geworteld
en algemeener verfpreid is, en, op de verzekerdite wy.
ze, genooten wordt; dat men bet Regt allerregtmaatigst„
en op 't onpartydigst, handhaaft; dat de geringften onder het Volk even zeer onder de befcherming der Wette
ten ftaan als de rykften en vermogenditen ; dat de dol
om na eene Algemeene Heerfchappy te dingen,-zinghed,
zeer afgenomen , en de veelvuldigheid, de duur en de
wreedheid, der Oorlogen zeer verminderd is; dat Burgerlyl;é. Beweegenisfen zeldzaamer voorvallen , doorgaans
whet minder omftandigheden van onmenschlykheid en
fchrik vergezeld gaan, en dikwyler bleekerf eer gunftrg

dan

(*) Opiia — omnium ferrsone percrebuit in his judiciis,
que nunc font, peeuniofum homineni , quainvis fit noeens,
r^eminem posje dampari. Cie. in VERREMM , Oral. I.
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dan ongunftig voor de Vrvheid te zyn; dat zelfs de ver
Engeland „ zich min ondcrfchei--regandftvchil
„ den hebben door verregaande cuveldaaden, of van .ver.
raad of van wreedheid , dan immer plaats hadden in
binnenlandfche onlusten Van zo langen duur (*) ;" als
mede dat de twee gelukkigfte veranderingen , welke wy
Engeljchen ooit ondervonden , de Herflelling en de Revolutie, daargefteld wierden met zeer weinig ftoorenis
van de openbaare Rust, en niets meer waren dan geo7náklyke overgangen, en niet (gelyk dezelve zouden geweet zyn onder Heideniche of Mahomethaanfclie Re$eerirfgen) fchriklyke Jluiptrekkin; eta (t).
Ver (S) HOME'S Hist. Vol. V. p. 337. 4to Ed.
(t) Zommigen zullen misfchieii in twyf l hangen, wegens
de Waarheid van ééne der boven aangevoerde Stellingen: naam lyk dat de Oorlogen thans min veelvuldig, kortfiondiger, en shin
wreed, zyn dan in ouden tyde. Maar, wanneer wy in aanmerking neemen dc; ontzaglyke Legerbenden, agtereenvolgend ge.
tvárven en verlooren door de Monarchen van llie; de eind
Ioozë gefchillen over de Oppermagt , tusfchen de om de meer derheid dingende Staaten van Griekenland; het verhaazend aantal Menfehen, door ALrXANnctt DEN CROuTEN verilaagen ; de
bloedige twisten tusfchen diens Opvolgers , geduurende meer
dan twee honderd jaaren ; de onophoudelyke tooneelen van
bloedvergiering , welke Sicilie eeuwen lang vertoonde, onder
verfcheide Tyrannen ; de onophoudelyke Oorlogen der Roumeiten met andere Sta&ren in Italic, de Cartltagers, de Macedonierà , de Grieken, en verfcheide Oasterfche Volken, de Span.
jaarden , de Cwilen, de Britten, en de Duitfchers, behalven
de fchrikly!te slachtingen in hunne eigene Burger- oorlogen, zo
dat zy alleen drie maaien, voor eené korte tusfchenpoos, in
Vrede geweest zyn, geduurende meer dan zeven eeuwen. Wanneer wy wyders opmerken , dat het, in deeze eeuwen, geese
zeldzaame zaak was . Legers van 3ao,000 man in 't veld te
zien; die zomtyds geheel , dikwyls voor een groot gedeelte,
of althans veel, in den flryd vielen; en wanneer wy daar by
voegen de bykans ongélooflyke verwoestingen , aangerigt door
veele Barbaarlche Horden, die, op verfcheide tyden , als een
^vaterrrobm uit het Noordenk wamen , Europa, dfie en Africa,
met bloed(iorting vervulden ; zullen wy misfchien overhellen
om te gelooven , dat het Christendaas reeds de verfchri(:iykheden van den Oorlog eenigermaate verminderd heeft . en dat,
wanneer hetzelve beter verftaan en algemeener omhelsd en betragt wordt , de vreedzaame invloed van 't zelve , van tyd rot
,

-
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Vergelykt alle deeze verbaazende verbeteringen in Maat
Geluk , zints de invoering -.des Christendame,-pchayeik
met de VoorfchriftQn en Leeringen van dien Godsdienst;
vergelykt derzelver natuurlyke ftrekking om te wege te
brengen wat daadlyk veroorzaakt is , en zeg dan of gy
één oogenblik kant twyfelen om alle deeze uitwerkzelen
aan het Euangelie, als derzelver éénige, of althans voor
oorzaak, toe te fchryven ?
-namfte,
't Geen deze zaak geheel buiten gefchil fielt, is, dat,
in die Landen, waar de Christlyke Godsdienst nog onbekend is , ook de Burgerlyke Zegeningen , door de
Christenen genooten, even onbekend zyn. De elenden
hunner Voorouderen zyn op hun overgegaan met hunne
bygeloovigheden, en draagen dagelyks een leevendig getuigenis van de goeddaadigheid onzer Godsdienst -belydenisfe (*).
Niet min verdient het onzer aller opmerking, dat de
maat van volkomenheid, in welke deeze voordeelen genooten worden door eenig Volk, doorgaans zeer naby
geëvenredigd is aan de maate van zuiverheid, in welke
de Leerílellingen van het Euangelie beleden en geleeraard worden. Dus, by voorbeeld, (om flegts één voorbeeld uit eene groote menigte by te brengen) is 'er in
die Koningryken, waar geen Christendom is, geene Vryheid. In Landen , waar de bygeloovigheden en verbasteringen des Pausdorns bykans geheel en al de eenvoudigheid der Christlyke Openbaaring verwoest hebben ,
daar is ook de Vryheid zeer verdonkerd en verdrukt.
Waar men eenige van die verbasteringen verworpen heeft,
daar ziet men eenige meerdere fchiníleringen van de Vrybeid. Waar de Godsdienst des Lands het naast komt
aan de oorfpronglyke zuiverheid van het Euangelie, daar
ook vertoont zich de Vryheid in haaren vollen luister,

en
tyd , zigtbaarder zal worden. [ Wy agten het niet ongepast hier

aan te tekenen dat deeze Redenvoering gedaan is in Wintermaand

des Jaars 1764.1
(*) Laat de Leezer den tegenwoordigen Raat van de Trdiaa•
Hen in 't Oosten en Westen , den iaat van Africa en C;ina,
van de Turkfche en Perfilche Ryken, en van alle de onlangs
ontdekte Eilanden in het Noorder en Zuider halfrond, vergelyken met den ftaat van het Christen - gedeelte van Europa,
en by zal weinig reden hebben om te twyfelen aan de waarheid van het hier boven beweerde.
D4
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en bereikt een trap 'an volmaaktheid, boven welken de
mensEhlyke zwakheid misfchien niet zal gedoogera dat
dezèlve opklimt.
Zo lang ftil geftaan hebbende op de Eerfie Ardeeltng
#nyner Redepvoering, „den Heilzaamen Invloed van het
Euangelie op den Vrede en 't Geluk des Mensch„ doms'," íchiet my minder tyds over, en is het ook te
minder noodzaaklyk, dat ik nu, in de tweede plaats, breed
uitweide over de andere: naámlyk om aan te toonen „ hoe
zeer de Godlyke Goedheid en Genade onswaards daar
^, in doorstraalt. '
Want, naa dat wy vertoogd hebben, dat CHRISTUS,
in bykans alle betekenisfen van dat woord , J"rede op
4urde bragt (*); dat by onze Vrede met Gop gemaakt
heeft, door de Zonde der geheele Wereld op zich te
neenien ; dat hy, in g evolge hier van ons den Vrede
der Ziele g efchonken "heeft ; dat by 'Jrede en Zagtaartigheid in de gevoelens en zeden der. Menfehen jegens
elkander invoerde ; cn dat; niettegentlaande de zwaarigheden en nadeelen, met welke het Euangelie te worílelen hadt, de veelvuldige geweldige driften, welke het
moest te onderbren g en, en de verfcheidenheid van hinderpaalen , welke de werking daarvan vertraagden, en
dan de elgenaartigge gevolgen wederstand booden ? 't
zelve egter allengskens, en nogthans kragtdaadig, den
Vrede en Rust der Maatfchappye bevorderde; wat kunnen wy dan een verder bewys noodig hebben, dat de
Zending van CHRISTUS een allertreffendst blyk was van
GODS Goedgunfligheid jegens het Menschdom ?
In bede, derhalven, van my te zetten om te bewyzen
wat w y allen voelen dat waarheid is, zal ik liever nog
eenige oogenblikken bef eeden om u te bezielen met het
geen te dügten ftaat dat niet altoos gevoeld wordt ge,
lyk het behoort ; een hartlyke Dankbaarheid en Wederliefde voor zulk een uittteekend bewys van Goedheid.
Indien gy vraagt, welk eene beantwoording GOD ver
voor' de Zending van zynen Zoon in de Wereld`?-wagt
zo hoort het volgipgend Ant%vuord des Apostels; ,, In, dien coy alzo lief gehad heeft, zo zyn wy dok ver lchuldigd elkander li f te hebben (t)." Eene ui^tgeítrek;

(*) Zie VITRIJGA iQ J SAIAM, II. 4.
(t) 1 jon. 1V. in
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trakte en werkzaams Goeddaadi gheid is -de (chatting (mag
ik my dus uitdrukken,) welke GOD van u vordert;
en wanneer by u gelukkig maakt, gcfchiedt zulks op
geen harder voorwaarde, dan dat gy ook anderen zult
gelukkig maaken.
Laat dan uwe Dankbaarheid zich uitdrukken in de
leste en fe;rkfte taal van alle taaien , beter, naar het oor ?
deel van den Heiligen P4ULUS, dan de taal van Menfçhen
of Rngélen, Liefde.
Dat deeze µ aanzette tot
alle daaden van Goedertierenheid en Menfclienmin. In
zulk een betoon kan 'ér geene veinzery, geene vermomming, plaats hebben. Offeranden kan men toebrengen met
onzuivere handen; Lof- en Dankzeggingen uitstorten met
niets meenende lippén. Maar by,, die den behoeftigen
geeft , die den onkundigen onderwyst , die den bedroef_
den troost, die den verdrukten befchermt , die de misslagen, welke by ziet, toedekt, en cie hem aangedaane
ongelyken'vergeeft, levert Bene allerdoorflaandite proeve
op van zyne opregtlaeid, en een alleronwederleglykst betoon van zyne dankerkentenisfe aan zynen Hemelfcheii
Vader en Weldoener,
Vreest niet, dat gy te veel zult dpen. Naa het geheelé veld van hligtsbetragting, 't welk de Liefde voor
u openllelt , afgeloo p en te hebben , zullen de weldagden, sloor u betoond, wyd en verre te kort fchieten by
die gy ontvangen hebt. Spant , derhalven, al uw
vermogen in, orn al het goede, aan alle menfchen, te doen,
wat gy kunt. Doch laat het 'inzonderheid, naardeeiaal het een der hoofdeinden van CHRISTUS komst op
Aarde was, om. Vrede op Aarde te brengen, uw grootfile
eerzugt weezen, met hem mede te werken, zo verre gy
kunt, tot dit groot oogmerk; laat het uwe behendige betragting, en tegens uw vermaak, weezen, in de voetftappen van uwen gezegenden Meester te wandelen, en alles,
wat in uw vermogen is, toe te brengen, om het groot en
Gódlyk werk, Vrede op Darde, aan de Menfchen te
fchenken. Laat, ten befluite, naar 't vermaan vaal
Apostel PAULUS, „ alle bitterheid, en toornigheid, •en
gramfchap, en geroep, en lasteringe, van u geweerd
„ zyn, met alle boosheid . Maar zyt jegens elkander goe, dertieren, barmhartig, vergeevende elkander, gelyker;, wys 'ook GOD in CDR1STv5 u lieden vergeeven heeft (*). 9
'

( i) E?H. IV. 31, 32.

$CHEI^à°

D5

SCHEIDKUNDIGE PROEVEN.

S3

SCITEIDKUNDIGE PROEVEN OVER DE BESTE MANIER OM HET Extraotium Ligni Quasj TE
BEREIDEN. Door TROMMSDORFF.

en heeft zo veel gefchreven over de beste wyze om
de Extraden te bereiden, dat men in de daad zou
M
meenen, 'er moest over deze ftof niets meer gezegd kun

worden. Dat dit echter in verre na het geval niet-ne
hoop ik naderhand omstandiger aan te toonen , terwyl
ik thands alleen van een enkel Extra& , het Extr-. L.
Quasfi,e naamlyk, zal fpreeken, en de Proeven, die ik deswegens genomen heb, rnededeelen.
Het is bekend , dat het Quasfiehout weinig Extra&
geefr, vooral van deszelfs bast ontbloot, (want deze geeft
juist tweemaal zo veel als het hout;) echter verfchilt de
oeveelheid , naar maate van de verfcheidenheid van 't
hout , waar door men dezelve by onderfcheiden Scheid kundigen zo verfchillend vindt opgegeven. BERGIUS ver
uit een pond Quasfiehout y Extra±, Gb'FTLING en-kreg
REMLER a45, HAGEN 3 , SCHLEGEL S, PAARMAN eII ik ,
fomtyds nog minder.
Om het Extra& te bereiden, wordt de Quasfie dikwyls
met water uitgekookt , en als men het hout of 6 maal
uitgekookt heeft, en dan kaauwt, fmaakt het nog bitter.
De vraag is dan eigenlyk, hoe dikwyls moet men het
hout afkooken, om al het Extras 'er uit te haalen; want
het kan zyn, dat in de twee eertte af kookfels het meeste
verkregen wordt, en de volgende mogelyk zo weinig opleveren, dat het der moeite niet waard is, de losten van
't vuur 'er toe te befteeden. Deze vraag laat zich gemak
Proeven beantwoorden , als men flegts Bene be--lykdor
paalde hoeveelheid Quasfie herhaalde reizen met gedeftilleerd water afkookt , en ieder afkookfel afzonderlyk
uitdampt. Of men kan het Quasfiehout telkens weder
drongen, en weegen , om te zien, hoe veel 'er bv iedere
kooking door 't water opgelost is. De eerfte methode
heb ik de voorkeuze gegeven , dewyl 'er de uiterfie
nauwkeurigheid niet toe nodig is.
t. Proeve. Een pond fyn gefneden Quasfiehout werd
,azr= Ia pond gedellilteerd water in een ruim glas gezet„
en in een zagte warmte geplaatst. Men fchudde het
leen ;is,

h

SCH ÏDKiINDIGE P1 OLV.

s9

inengzel wel om, en na twee dagen werd het vocht zeer
zuiver 'er afgezygd. Het frnáakte zeer bitter, en zag 'er
bleek-geel uit ; ik deed het, in een porceleine fchaal,
welker gewigt my bekend was, zagt uitdampen , tot de
dikte van een ílyve honig. Het dus verkregen Extract
woog eene halve once, en zag 'er bruin - geel uit , maar
(maakte allerbitterst.
II. Proeve. Het zelfde hout liet ik thands op nieuw in
een tinnen ketel met i. pond gedeftilleerd water, 5 uuren lang, zagt kooken, daarna zygde ik het vocht door, en
deed het als vooren uitdampen : ik verkreeg dus 2 once
en twee fcrupels Extra&, die geel-bruin was.
Ill. Proeve. Het zelfde hout liet ik nogmaals niet
gedeftilleerd water afkooken , en voorts als in de ede
Proeve behandelen. Het Extra&, dat ik toen verkreeg,
woog it once, en zag 'er ligt - geel uit, was korlig, en
(maakte zout. Ik liet het op een zeer zagt vuur flaan,
tot zo lang het droog was, en het poeijer, welk ik toen
verkreeg, was bruin - geel, fmaakte bitter en tevens zout.
In de lucht werd het vochtig en weder t^lmelyk vloeibaar,
't geen vermoedlyk van de extrac`cive doelen ontilond.
Het geheel kwam my voor een zout te zyn, welk met
extraétive deelen gemengd was; doch, om deszelfs aart
beter te kennen, deed ik 'er eenige kleine Proeven mede.
i) In koud ,water fcheen het zich weinig op te losfen;
doch wierd het water bitter van fmaak, en kreeg eenti geeIe kleur. Op den grond bleef een vry wit poeijer liggen.
„) Heet water loste een klein gedeelte zout op, en
deze oplosfin hield zich , met reagentia gepaard , dusdanig. 3 ) De lakmoes -tin &uur bleef onveranderd. 4)
Aftrekfel van Curcumu eveneens. 5) Vlug loogzout
maakte 'er geene verandering in. ; 6) De potasch Hoeg
'er eene witagtige aarde uit neder. 7) Zuiker-zuur maakte het even troebel. 8) Azyn-zuure zwaaraarde werd 'er
ílerk door nedergeploft. 9) Zilver-oplosfing eveneens.
io) Eene ontbinding van kwikzilver werd wit-gee' neérgellagen. II) Kalkwater maakte geene verandering.
z2) Een weinig van het gedroogde Extra& in vitrioolzuur gedaan, f eegen 'er dampen op, die duidelyk den
reuk van zoutzuur hadden. r3) Een scrupel van hetzelve, in een klein kroesje verbrand zynde , gaf een
reuk als van g ebrande zuiker , en 'er bleef een witte
asch over. Hetzelve loste zich in water niet op, en
het roodgemaakte lakmoespapier werd 'er niet weder
blauw
,
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blauw door. In falpeterzuur ontbond zich de asch ge.
heel. Van bytend loogzout werd de oplosfing niet ver
maar wel van het luchtvolle, waardoor eene wit--ander,
,te aarde nederviel. Zuikerzuur loogzout Ploeg het vocht
óok neder, en dit werd weder in falpeterzuur ontbonden. 14) Een weinig van het gedroogde Extra& werd
in kookend water opgelost, en met eene ontbinding
van yzer -vitriool vermengd; doch onderging niet de
minfl:e verandering. Uit alle deze Proeven fcheen het
te blyken, dat dit drooge Extra& uit eenige weinige
bittere extraétive deelen beltond, gepaard met een groot
gedeelte wynfteen- of zuikerzuure kalkaarde , waarin
daarenboven nog vitriool- en zeezoutzuur in eene kleine hoeveelheid bevat is.
IV. Proeve. De voorige Quasfia werd op nieuw met
re pond gedeftilleerd water g ekookt, en voorts eveneens behandeld. Het afkooklèl finaakte weinig bitter,
had nauwlyks eenige kleur, en gaf 20 greinen' Extra&,
van denzelfden aart als in de 3de Proeve,
V. Proeve, Dezelfde Quasfia liet ik nogmaals af
-koen;htafldogminerfak,ht
overblyffel, dat niet meer dan Io greinen woog , had de,
zelfde eigenfchappen als het zout vat; de 3de Proeve; doch
i heen nog minder extra&ive deelen te bevatten, en had
ook eene °vey witte kleur. Thands dagt my was het on-

nodig

dezen arbeid verder voort te zetten.

De uitkomften myner Proeven waren dus de volgende
i) Een pond puasfia gaf 2 oncen, 5 drachmen en io
greinen, Extra&.
.a) Het ect te aftrekfel gaf het zuiveríle Extra&, d. i.
de bittere flymige in water oplosbaare deelen, eri bevat
waarfchynlyk 't min.i'ce zout.
3) De vol gende af kookfèls bevatten meer zout, eik
wet meer na dat de kooking verder wordt doorgezet.
4) Het Extra& der ,Q,aasfaa, 't welk door 'herhaalde
afkooking gemaakt is, bevat veele zoutdeelen, en geeft
daarom met weinig water geen klasre oplosfing.
^) De beste manier, om het Extra& der Ouasfia te
bereiden, fchynt de volgende te zyn: het fyn gefne,
den hout word eerst eenigen tyd niet water te weekera
gezet, dan het water afgegoten, en het overblyflel driemaal, telkens ten ininften met i 2 deelen water, in tinne
of vertinde ketels, gekookt , voorts de' afkookfels door.
gezygd, en zags uitgedampt, tot de dikte van Extraët. --^
Ver-

6r
Verdere afkookfels zyn overbodig; want het Extra&;
't geen men daar door verkrygt, kan de kosten van 't
vuur niet goedmaaken;
SCHEIDKUNDIGE PROEVEN.

NATUURLYKE HISTORIE DER ALBATROSSEN.

(Volgens DE BUFFON.)
door de li ranfebe Zeevaarenden Mori
of Mouton da Cap, door de Hollandfche, in
van LEMAIRE en SCHOUTEN , `f an van Gent,
de
en door eenigen, volgens EDWARDS; zeer verkeerd, het
Oorlog/chip, geheeten; is de groottte der Watervogelen,
zonder zelfs de Zwaan uit te zonderen, .eng fchoon kleinder dan de Pelikaan of de Flamingo, heeft hy een veel
dikker Lichaam, de Hals en de ponten zyn korter, en
hebben eene betere evenredigheid. Behalven door dee.
ze groote geflalte, verdient de Albatros nog onze aandagt door verfcheide andere hoedanigheden, welke deezen Vogel onderscheiden van alle andere Vogelfoorten.
De Albatros onthoudt zich alleen in de Zeeen van het
Zuiden, en men treft deezen Vogel aan in geheel derzelver uitgeftrektheid, van den hoek van ilfrica tot den
hoek van America en van Nieuw- Holland. Nooit heeft
enen hem gezien in het Noorder - Halfrond: Hy fchynt
met eetlige andere Vogelfoorten, verknogt aan dat gel
deelre der Waterwereld , waar de Menfchen hem minst
kunnen ontrusten ; zelfs zyn zy daar langen tyd onbekend gebleeven. Het is voorby de Kaap de Goede Hoop,
Zuidwaards op dat men de eerde Albatrosfen gezien
heeft: en het is niet vóór onze dagen dat men ze onfcheiden genoeg gekend heeft om de verfcheidenheden
aari te wyzen, die, in deeze groote foort, veel talryker
fchynen te veezen dan in andere groote Vogelfoorten, en
i àn alle Dieren.
De zeer groote diklyvigheid van den Albalros heeft
'er den naam van 't Kaapfche Schaap aan gegeeven: dewyl hy, met de daad, bykans dc grootte van een Schaap
heeft, De grondkleur der Pluimadie is boven op ligt
grys, met kleine zwarte plekken op den Rug en op de
Vleugelen, waar deeze zich vermeerderen en grooter
worden ; een gedeelte der groote Vleugelpennen en die
van

e jilbatros,
ton,
DReis
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van het uiterfie der Staart zyn zwart; de Kop is groot
en rondagtig ; . de Bek is van gedaante als die van derf
Fregatvogel , en den Cormoran ; deeze is desgelyks zaamengeftetd uit veele ílukken , die aan elkander gehegt
fchynen door geledingen, met een daar aan toegevoegde
haak', en het einde van den benedenfnavel opent een
goot, en is als afgeknot : 't geen deeze Bek, die zeer
groot en zeer llerk is, nog opinerkenswaardiger maakt ,
en waar in dezelve op. die der Petrel/en zweemt, beftaat
daar in, dat de Neusgaten open zyn, in de gedaante van
kleine rolletjes of kookertjes, by den wortej van den Bek
ingeplant , in eene fpleet , die de geheele lengte doorloopt; dezelve is geelagtig wit, ten mineen in den dooden
Vogel; de Pooten, die zeer dik en ílerk zyn, hebben ilegts
drie Vingeren, door een breed vlies verbonden , 't welk
nog daarenboven den buitenkant van eiken buitenften
Vinger omzoomt; de lengte van het Lyf is bykans drie
voeten, en de flag der Vleugelen ten minffen tien (*); en,
volgens de opmerking van EDWARDS, is de lengte van
het groote Vleugelbeen gelyk aan die van het geheele
Lyf.
Met deeze fierkte des Lichaams, en dus gewapend, fchynen de fIlbatrosfen oorlogzugtige Vogels te zullen weer
zen; ondertusfchen vermeldt men ons niet, dat zy andere
Vogels aanvallen , die roet hun in die wyduitgclrekte
Zeeën woonen. Zy fchynen zelfs altoos alleen verdedigen
derwyze te vegten tegen de Motie//es, die, ilrydgraag en
verfcheurend, geftadig de filbatrosfen ontrusten (t). De
rfl(*) Wy bevonden ons op 600, zo/ Zuider Breedte, en

64°, 3o/ Lengte. Dewyl het veelal Ril weér was, ging de Heer

BANxs , in een kleine Sloep. Vogels fchieten , en bragt ons ver
dlbatrosfen : wy ontdekten, dat deeze Albatrosfen veel-fcheid
grooter waren dan die wy ten Noorden van de Straat van
Leynaire gevangen hadden ; en de door ons gemeetene had
tien voeten en twee duimen vlu;;rs. Collec`t`ion de iinwxgswott^'ar
Tom. 11. p. 297. De Albatrosfen en de Fregatvogels, de vliegende Vogels, fpeelden rondsom ons Schip; wy ha {den 4/batros/en gedood , die tien voeten vlugts hadden. Troifieme Voyage
de COOK , p. 138.
(t) Verfeheidc groote graauwe Mouettes , die op een witten
Albatros lagt maakten, verfchaften ons geen gering vermaak. Zy

bereikten denzelven. ondanks de lengte zyner vleugelen , en

poogden hem onder aan den buik te treffen ; dit lichaams -deel
waar-

DER ALBATr.,OSSEr".

b^

Albatrosjen vallen zelfs niet aan op groote Visfclien, en,
volgens den Heer FOKSTER, léeven zy meest van kleine

Zeediertjes, en bovenal van zagte Vischjes en lymerige
Zoöphiten , die in groote menigte `op de._ Zuider - Zeeën
dryven (*)_; zy reten desgelyks Vischeljeren, of Kuit, door
de ftroomen medegevoerd, en waar .van men foms groote
verzamelingen aantreft. De• Markgraaf DE QUERxoëNT ,
een naauwkeurig en oordeelkundig Waarnemer , heeft
ons verzekerd, dat- by nimmer in de Vogels van deeze
foort, door hem geopend, iets anders gevonden heeft dan
een dikke lymerige ftoffe, ent geene overblyfzels van Vis
-fchen.
Het Scheepsvolk van Capitein coox ving Albatrosfen,
die dikwyls het Schip omringden, een angel uitwerpendè
waar aan een brok van een fchaapenhuid ruwlyk gehegt
was (t). Dit was voor het Scheepsvolk ;eeu vangst, zo
veel te welgevaliíger (j.), dewyí zy dezelve" kreegen in
het holfte van de.< Zee, toen zy allen land verre- agter
zich . gelaaten hadden (s). Want het blykt , dat : men
déeze groote Vogels gevonden heeft op alle Lengten, en
over de geheele uitgeftrektheid van de Zuidzee, althans
op hooge Graaden Breedte (**); en dat zy zich onthóuden
-

,

op

waarfchynlyk weerloos zynde. De Albatros hadt op dit oogenblik geen ander middel om te ontkomen, dan door zich in
i t water te werpen; zyn ontzaglyke Bek fcheen hem tot be.
i herining te dienen. Second Voyage de coot, Tom. I. p. i5o.

(*) Second Voyage de eoptt, ut [up.
(f) Second Voyage de eoou , Tom. I. p. 84.
(4.) Wy ontblootten de Albatros/en, en naa dezelve in zout
water tot 's anderen daags gezet te hebben lieten wy ze kooken, en een fterke faus maaken; ieder voedt ze dus toebereid
Bene lekkere fpys é wy aten ze gaarne, zelfs als wy versch
Varkensvleesch op tafel., hadden. Cooz , Prem. Voyage, Totn.
II. p. 297. Op 40' en 40/ Zuider Breedte, en 230 471
Lengte, doodden wy 4lbatrosfer, en Petrellen , die wy zeer
goed tot fpyze vonden. CooK, Tom. IV. p. 128.
(s.) Wy vonden eetje nieuwe gelegenheid om twee foorten
van. Blbatrosfen waar te neemen. Wy zeilden negen weeken,
zonder eenig Land te zien. Coox, Second f'oyage , Tom. I. p.
50. Op den 8 van Maart, op Aio 3o/ Zuider Breedte ,
260 5i/ Lengte, zagen wy alle dagen .4lbatrosfen, Petrellen, en
andere Zeevogelen; doch niets kundigde Land aan. Idem, Tom.IV. p.í28.
() Wy wares op 320, 30/ Zuider Breedte, en z33, 4Q
Lung-
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op de kleine brokjes lands , die als geworpen liggen
in deeze wyduitgeltrekte Zeeën • aan de Zuidpool (*);,
zo wel als op den uithoek van ,lrnerioa (t) en dien
van dfrica Cl.),
Deeze Vogels fcheeren , volgens de waarneemii7g van
den Heer in QUE1&HO NT, gelyk de meeste in de Zui
der- Zeeën, onder het vliegen, de.oppervlakte der . zee;
en neemen geene hooger vlugt, dan by tyden van zwaar
weêr, en door kragt des winds: zy moeten zelfs, als zy
zich op eenen grooten afpand van, land vinden wegge=
voerd, op het water rust neemen
De Heer FOR-

(s).

STER

Lengte ... deze dag was aanmerkelyk , dewyl wy geen een
enkelen Vogel zagen; geen was 'er nog voorby gelpopen, zints
wy van wal geiooken waren, of wy hadden Albatrosfen, IJ/i.
terfnyders , Pintades , blaauwe Petrellen, of Hoenders van Port
Egmond, gezien. Zy onthouden 'zich in alle gedeelten van de
Zuidzee, op de hoogte Graaden. Twee dagen láatet,. op
290 Breedte, ontdekten wy den eerflen Keerkringvogel. Coon ,
Second Voyage, Totn. I: p. 284. Wy zagen dikwyls Al
batrosfen en Petrellen op 42°, 32/ Zuider Breedte, en id , Lengte. Idem Ibid. 279• op 55 ° toi Zuider Breedte en 134° Leng.
te, ontdekten wy ilibatrosfen. Idem, Tom. IV. p, 7. Op
den io van January was de waargenomen Breedte 54° 351 en
de Lengte 470 56 1 , én wy hadden veele 4lbatrosfen en blaauwe Petrellen rondsom het Schip. Idem 'Ibid. p. 78: liet
elfden July, op 340 56/ Zuider Breedte, en 4045/ Lengte, zag
de Heer nE QUEaHOëicT een Albatros. Obfervations communió
ques, par M. le Yiconrte DE QUERHOCNT.
(*) In 't algemeen behelst geen gedeelte van Nieuw -Zeeland zo veele Vogels als Duskybaai; wy hebben 'er Albatros fen, Pinguins, enz. gevonden. Obfervations derORSTER. — Meet
hadt ook Albatrosfen in Nieuw - Georgie. CooE , Second Voyage,
Tom. I. p. 86.
(t) Naa dat wy de Straat van Magelltatí door wazen , en
langs de Kusten van Chily heen zeilden, zagen wy een groot
aantal Zeevogelen, bovenal Albatrosfen. Voyage du Capt. CAR*
TERET. Collection de HAWKESWORTH, Tom. 1. p. 203.
(4) De Heer EDWARDS bezat de Reisverhaalen niet der beroemde Zeereizigeren door ons aangehaald , als by fchreefs
Men brengt deeze Vogels van de Kaap de Goede Hoop, waar!
„ zy in grooten getale zyn; ik heb niet vernomen, dat zy in
eenig ander gedeelte der Wereld voorkomen." EDWARDS, Tom„
II. p. 88.
(5) Voyage d'un Officier du Rol aux bees ds France & s4
Bourbon t P. 6$.
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heeft bevonden , dat de -lbatrosfen op 't water
niet alleen rusten, maar flaapen. Dc Reizigers LEMAIRE en SCHOUTEN zyn de eenigen, die verhaalen, dat
zy deeze Vogels gezien hebben, op de Schepen rust zoekende (*).
De beroemde coox heeft Albatrosfen, van elkander zo
zeer verfchillende, aangetroffen (t), dat by ze als ver
Soorten befchouwt; doch, volgens diens Reizi--fchilend
gers eigene aanduidingen, fchynt,het ons toe, dat het enkele Verfcheidenheden zyn. Hy geeft 'er drie onder
op, als de Graauwve .Ilbatros (4) de Don--fcheidn
de Chocoladekleurige Albatros (**),
kerbruine Albatros
en de Donkergraauwe Alba ros, dien de Matroozen, uit
hoofde van die kleur., den Xwaakervogel. noemden (t#).
DeeSTER

(s),

(*) Wy zagen, in de Straat van Lemaire, Vogels zo groot
als Zwaanen, an van Gent door de onzen geheeten; zy kwamen op ons achip rusten , en lieten zich vangen door de
Nlatroozen. Relation de L4MnittI & SCHOUTEN, Tom. IV
du Recueil de la Comp. Hollandoife, p. 582. Dezelfde zaak
vinden wy in de [Lift. des Navigations aux mores .4uflrales,
Toen. I. p. 355. HAGENAR trof, op eenigen af(land van
de Kaap de Goede Hoop, twee zeer vermoeide groote'AlbatrosJen aan, by í1i1 weêr op Zee dryvende. Om welké te vangen men een boot uitzette. Zy vonden ze tamelyk van, finaak.
.Voyage de HAOENna aux Lodes Orientales; dans Ie Recueil des
I"oyages qui out fervi a 1 etablisfement de ia Compagnie tAMIlerd.
57o2 , Tom. V. p. 161.
(t) Op de hoogte van 530, 35/ hadden wy rondsom ons
Schip Albatrosfen van onderfcheide foorten. Cooic , Second.
Voyage, Tom. IV. p. 9.
(4) De mist was verdweenen ; wy ontdekten , zeer, hooge en
fcherpe Ys- eilanden, die bovenop verfcheiden Pieken hadden;
oenige ter hoogte van twee- of driehonderd voeten, en twee
of drie mylen in den omtrek, met recht opllaande zyden, die
op het aanzien fchrik inboezemden. Van alle de Vogelen, die
ons vergezeld hadden, was de Graauwe itlbatros alleen over•
gebleeven; dan wy kreegen weder bezoek van een klein aan.
tal Zuidpoolkringfci;e Petrellen, toen wy op 67á , 5/ Zuider Breedte kwamen. Coor , ,Second Voyage , Tom. U.
p. 148.
(§) Coox , Second Voyage, Tom. I. p., i16.
(**) Wy zagen de Chocoladekleurige albatros in 't midden van
het Vs. Idem, Tom. II. p. t 50.
(tt) Wy vernamen, van tyd tot tyd, de we faorten
tau
£
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Deeze laatstgemelde is wat kleinder dan de eerstge+
noemde. De Bek deezes Vogels • blykt niet die fleuven,
op den Bek zo uititeekend zigtbaar, gehad te hebben. Hier
op Raat aan te merken, dat deeze laatstgemelde Albatros, kleinder dan de eerstgenoemde , en welks fleuven
in den Bek zich zo duidelyk niet vertoonden, zeer wel
een jonge 4lbatros konne geweest zyn, die dus ook
van de volwasfene verfchilde in de kleur der Pluimadie. Het is dok zeer mogelyk, dat de twee in de eerfie
plaats gemelde 4lbatrosfen , de een gevlekt graauw èn
de andere bruin , de een het Mannetje en de andere het
Geen ons op deeze verW fe geweest hebbe. —
aandringen , beftaat hier in, dat
'oedens
' te meer doet
an
't
alle eerste en zeer groote foorten , zo by de viervoetige
Dieren als onder de Vogelen, altoos éénig zyn, en zeldzaam aanverwante foorten hebben. Weshalven wy geen
meer dan ééne foort van dlbatrosfen tellen, tot dat WY
des nader onderrigt zyn.
Nergens 'treft men deeze Vogelfoort in grooter getale
aan, dan tusfchen de Ys- eilanden in de Zuidzee (*),
van den veertigeen Graad tot het vaste Ys, 't welk deeze Zeeën bepaalt , onder den vyf en zestigílen of zes
en zestigeten Graad. De Heer FORSTER doodde een
Donkerkleurigen Albatros op de hoogte van vier en zestig
Graaden en twaalf Min. (t), en op drie en vyftig Graaden hadt dezelfde Reiziger veele dlbatrosfei; gezien van
verfchillende kleuren (.-); by hadt ze zelfs gevonden op
acht en veertig Graaden (s).
Andere Reizigers hebben ze ontmoet op eenigen afíland
van 41batrosfen, van welke wy meermaaiea gefprooken heb.
ben , als "mede eene derde , kleinder dan de twee andere ,
aan welken onze Matroózen den naam van Kwaaker-Yogel gaven, van wegens de donkergraauwe kleur. Cooz, ibid.
Tom. I. p. 8E.
(*) Wy begonnen de dibatrasfen te zien met de Ys-eilan.
den , en eenige hebben niet nagelaaten ons te vergezellen;
deeze. Albatrosfen , als mede een donkerbruine foort , met
een geelèn Bek, waren de eenige die ons niet verlaaten hebben. Cooic, Second Voyage, Tom. I. p. I r6.
(t) De Kop en het bovenfile der Vleugelen waren eenig.
zins zwartagtig ; de Hairen aan de oogen waren wit. Foa.
suit, dans ie Second Voyage de coos, Tom. I. p. i16.
(5) Ibidem, Tom. I. 88.
(4) Ibd. Toil'. IV. p. 9.
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#tand van de Kaap de Goede Hoop (*). Het fchynt
zelfs dat deeze Vogels zomwylen veel digtet by den Zuiderkeerkring komen (t) s Welke hun grenspaal in den
Atlantifchen Oceaan ic.hynt te weezen ;' maar zy heb
zelfs den brandenden-bendiovrch ,zn
Wereldrietn , overgetrokken in het Westergedeelte varl
de Stille Zee, indien het berigt , van - Capitein coox
egt is. De Schepen voeren af van de hoogte van ,7a=
pan , zeilden Zuidwaards aan en kwamen in free
ken daar wy Albatros/et en ook 1/liegende Yisfchen ontmoetten (1):
-

(*) Men heeft nog verfchéide andere Verkenningen, watt.
neer men digt by de Kaap de Goede_ Hoop komt; als, by voor.
beeld , de Zeevogels , welke men ontmoet , en bovenal de
lilbatrosfen; Vogels die zeer lange Vleugels hebben. DAMPIER, Voyage au Tour de Monde, Tom. li. p.'207.
(t) Naa dat de Boobies ons verlaaten hadden, zagen wy
geen Vogels meer., eer Wy op de . hoogte van Madagascar kwamen ; toen ontdekten wy een 41batris, en naa diett
tyd van dag tot dag meerder. CooK, Second Ygyage , Tom. 1V.
P. 314. Albatros t Diomede z exulans op 250 , 291 Zul.
der Breedte, 240, 44✓ Lengte, den 5. Oétober. De lugt wa3
helder en, koud. Idem, Tom. I. p. 46.
(1) Troifieme Voyage de COOK, p. 486.
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(Overgenomen uit Remarks on the Influence of Climtite
Situation, Nature of Country, Population , Nature of Food
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Aan dc Schryvers der Algemeene Vaderlandjcht
Letteroefeningen.
MEDEBURGERS!
j , n den voorleden Jaare (*) deelde ik, vertaald uit het;
,; in dit Opfchrift, aangeduidde Werk; des SehryVers

I

C*) Zie de Algem. Yaderl. Lette
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, gedagten mede over de Uitwerkzels der Weel&, in
„ verfcheidene en de gewigtigfte opzigten voor den
, Mensch en de Maatfchappye befchouwd., ik heb
„ mogen verneemen, dat dezelve geen ongunlig onthaal
by uwe Leezeren genooten; maar aangemerkt werden ,
s , gelyk ze met de daad waren, als zo veele Proeven, uit
,, de Ondervinding der Eeuwen en der Volken opge„ maakt; Proeven, die meer afdoen dan fyn uitgeploozene
„ befpiegelingen, waarin zich niet zelden veel Veron„ derilellings mengt, -'t geen, hoe schoon zich voordoen„ de, vaak by de Ondervinding faalt. By het doorleezen
„ van deezen Schryver werd myne aandagt desgelyks
getrokken door, en gevestigd op, een ander Onderwerp,
„ 't welk ik die uwer Leezeren waardig keurde , en
„ te meer gepast oordeelde thans eene plaats in uw
, .fengehverk te ,vinden, daar, in een en ander Oord on,, zes Vaderlands, de Landbouw tegenwoordig meer
„ behartigd en voortgezet wordt , dan in vroégeren tyde.
Des Engelfchen Schryvers denkbeelden deswegen , op
't geleide der beste Leermeesteresfe, de Ondervinding,
opgemaakt, deel ik derhalven voor uW Mengehverk
„ mede; en, daar by dit Onderwerp uit onderfcheide Ge„ zigtpunten befchouwt, zal elk derzelven de Stoffe tot
„ een afzonderlyk Vertoog kunnen opleveren, en zo zal
ik ze u toefchikken , in de hoope dat' ze plaats zullen
„ vinden. Voorts my , ten aanziene van den fchryf„ trant, gedraagende aan 't geen ik toen voorloopig meld„ de, blyf ik,
„ Uw Medeburger L. S. (*)"

Over het Uitsverkzel des Landsboutivs op 's 11feiajcke4
Geaartheid

Eerie der onmiddelykfle Uitwerkzelen van den flaat des
Menschdoms op dien' trap van vordering, dat het een
Landbouwlyk Leeven leidt, is báarblyklyk , dat deeze
Leevenswyze hun een gezette Géáa`rtheid geevé , en eene
groote maate van verknogtheid aan eene zekere plaats inboezeme: 'Lieden, die deeze bezigheid ter hand nemen,
moeten noodwendig zich vaste Woonplaatzen kiezen, en
zyn gevolglyk zeer gefchikt om geneigdheid te verkrygen
voor
(•) Wy hebben den Burger L. S. 't zelfde te berigten als
Wy ter voorgaande gelegenheid gedaan hebben.
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voor- 't geen zy zelve daar geftigt , hebben. De wyze
ook om de middelen des beitaans uit den grond te ontleenen maakt hun gemeenzaam met de plek •gronds door.
hun bearbeid, en eene foort van natuurlyke dankbaarheid
voor den aanwas ftrekt om die hun dierbaar te doen
worden. Het denkbeeld desgelyks van ftandhoudenden
en dierbaaren Eigendom(*), 't welk bykans • altoos gehegt
is aan deeze Leevenswyze , firekt grootlyks 6m de Men.
fchen tot eene bepaalde Wooning over te haalen, en hun
denkbeelden van plaatslyke gehegtheid in te boezemen.
De Naakomelingfchap befchouwt die eigenfee Plaatzen
met eerre foort van gunf}ig vooroordeel, ja zelfs zou men`
mogen zeggen met eerre foort van Godsdienifigen eerbied,
als zynde de Woonplaatzen geweest, en het geliefde ver
hunner Voorouderen;- tot welke denkbeelden de on-blyf,
gesnerkt insluipende Familie-trots niet weinig toebrengt.
Het blykt by de Romeinen een geliefde Staatkundige
trek geweest te zyn , gegrond op c e beste beginzelen,
om een denkbeeld van Gehegtheid aan eene Plaats, zo
vroeg mogelyk, naa den aanvang des Staats, in te boe
-zern.
Van hier de plegtigheden door ROMULUS in 't werk
gefield by de grondvesting zyner Stad , byzonder het
uitmerken des omtreks door den Ploeg (t). Deeze fcheert
de verbintenis aan te 'duiden. tusfchen den Landbouw
en een vaste Verblyfplaats. Voegt hier by de heilige
hoagagting , waarin de muuren van de Stad gehouden
werden, en de firenge firaffe, welke 'er ftondt op het
overfclreeden van dezelve. Men deedt den Godsdienst
tot
(*) „ Het bezit en genot van Eigendom zyn de Waarborgen die een befchaafd Volk verbinden aan een bearbeid
,. Land." GIBBON, Hifi. of the Decline and Fall of the Roman
Empire, Ch r IX. p., 227.
(t) Roma vocata erat Urbs , ab urvue , id of aratro . fic
aratri curvatura dicitur, quia antiqui lscuni a;dificiis condend(s
oratro defignabant, Ut VIRGILIUS
g

Interea neas uxbein defignat armtra.
CRAIG, Jur. Feudal. Lib. I. §. ,,.
PLUTARCHUS vermeldt desgelyks, dat ROMULUS een Stier en een
Koe voor den Ploeg fpande met koperen Kouters, waar mede
by den omtrek van zyne Stad afperkte.
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to het zelfde einde medewerken ; en de Huisgoden, onder
den grond . ; by de Vuurplaatzen verborgen, gaven . geene
geringe flerkte aan deeze . inhoezerningen. De heerlyke
Gebo4wen _ desgelyks, welke onmiddelyk naa den aanYang van den Staat werden opgerigt, waren, naar allen
fehyn, tot het zelfde einde beftewd. Hier van, zyn de
Waterleidingen zo wel als de Tempels van TARQcrrrr,
waarvan eenige nog tot op deezen dag opmerkenswaardige overbly€zeis gezien worden (*)• De beweeggronden
Derr plaatslyke verknogtheid deezes Volks vindt men fraai
opgegeeven door CAMILLUS , in eene Aanfpraake, door
welke by het Volk tragtte over te baaien om de Stad
niet te verlaaten, en zich na he•i te begeeven, -gelyk
zommigen hunner hadden voorgefteld (t.
Maar het ferkst mogelyk blyk, 't geen men hier van
kan . aantreffen, vindt men in 't gedrag van den evengenoemden grooten Man , die , (gdyk P UTARCHUS ons
vermeldt) wanneer de Romeinen, die na firdea, naa den
slag van .1llia, ontkomen waren, hem den voorflag deeïden om tot byftand zyns Vaderlands te rug te keeren ,
weigerde eenig deel in 's Lands zaaken te neetnen vóór dat
men zyne ,Ballingfchap hadt opgeheven, en hem een ge
gezag was opgedraagen door de Romeinen, die,-noegzam
nog in Rtme gebleeven, het Capitool verdedigden; dewyl
by deezen alleen aanzag voor den Staat, en het . Gemeenebest. Zelfs de heiligde Spreekwyze onder de Roreieen, oiu te ;kennen te geeven hun vegten voor, en verdecligen van , 't geen hun allerdierbaarst was, en hun
Land inloot , was van eenen plaat^slyken aart , en
duidde ten klaarden aan, den fterken invloed, welken be
weerre lenen van dien aart op hunne gemoederen hadden (4).
Het komt my, desgelyks, waarfchynlyk voor, fchoon ik
hier met zeker wantrouwen (preek , dat de Grieken veel
min Gehegtheid aan Plaats hadden dan de Romeinen.
Geene merktekens van iets van deezen aart zal men, zo ik
geloof, onder de Infellingen van Sparta aantreffen. De
Atheners lieten zich, zonder veel moeite, overhaaien, om
hunne Stad , op den Inval van xE1t E,5, te verlaaten; en
TFIE-

('`) Liv. T,ih. I. SeEt. 56.
(t) Liv. Lib. V.
(4) I L--t bekende Pro 4ris & Focis.
-
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THEMISTOCLES verklaarde EURIBIADES, den Lacedemonier,
dat de Atheners, die zich toen aan boord hunner.Schepen begeeven hadden, gemaklyk een zo goed land, als zy
verlieten, zouden kunnen wedervinden (*). PERICLES
desgelyks telde luttel, ,in; eene Aanfpraak hem door THUCYDIDES in den mond gelegd, het verlies van Plaats of
Land; maar betoonde zich zeer bezorgd voor de veilig
Volks (f). Geheel het tegenovergettelde van-heids
de begrippen des ; itomeinfchen Bevelhebbers, die" oordeel':
de, dat het verlaaten der Stad Rome een grooter ongeluk
zou zyn, dan de nederlaagè by Allia geleden..
Dezelfde denkbeelden heerfchen in de Redenvoeringen
deezer onderfcheide Volken. DEMOSTHENES roept de
Schimmen aan der Helden die te Marathón en Platea
ilreeden; CICERO neemt de Graftteden,, de Bosfchen en de
Altaaren, tot getuigen Ç4), en uit een Werk over de
Weltpreekenheid, aan TACITUS toegefchreeven, blykt ,
dat deeze foort van Perfoonsve.rheeldingen , onder de Romeinen, eene geliefde trek der Redenrykkunst ware
De Landbouw blykt in den Romeinfchen Staat. ten
hoogalen geagt geweest te zyn ; waarfchyiilyk eenigermaate om reden dat dezelve eene Plaatslyke 'Verknogtheid
aan hun Land inboezemde. In de daad, daar. de Romeinen den Koophandel verwaarloosden en zelfs verfmaadden,
hadden zy, behalven den Oorlog, naauwlyks eenige andere
Huislyke Bezigheid; en tot het, voeren van den Oorlog
was de Landbouw allernodigst, om onderstand van Leef-.
togt te verfchaffen aan Legers, uit gezonde en tlerke.
Mannen beftaande. De Oude CATO oordeelde het niet
beneden zich eene Verhandeling over den Landbouw te
fchryven, Waarin by over het aanbelang dier bezigheid
op de guníliglie wyze fpreekt (**). TERENTIUS VARRO,
voor den geleerdften onder de Romeinen gehouden, voerde
de

(s).

(*) TxucvnrEs,. Lib. I.
(t) PLUTARCH'S Life Of THEMISTOCLES.
4) CICERO Qrat. pro MILONE.
( TACiTi Oratoren,' Cap. XII.
( ) Et yrum bonum cum laudabant , Ito taudabant bonum
agrieolam bonïsmque colsnum. dinplisfiiine laudari exiflimabatur,
quia ita laudabatur. Mercatorem autem Jlrenuum Jiudiafumque
rei quvrenda exi/limo . verum, ut fupra dixi perieulofum & ca.
lamitofum ; at ex agricolis & viri fortisfsmi & mutes firenuis.
juni gignunttrr. MARC. cATo de Re Rujlica, Lib. 1,
'
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de pen over dit zelfde Onderwerp. CicERÓ fpreèkt steeds
nit den hoogsten lof van den Landbouw ,welken hy fchynt.
te houden voor de éénige bezigheid een Vry Man vue
ende (*). COLUMELLA doet eene betuiging van ge--g
lyken aart (t). Maar het alleropmerkenswaardigst
voorbeeld treft men aan by den fraaijen en welfpreekenden VIRGILiUS, die, fchoon de Guntelirlg van een ichit-.
terend Hof, en ten toppunte van Dichterlyke Eere verheven , het niet beneden zich agtte zyn Dichtvermogen
te befteeden op het onderwerp des Landbouws : en verdient het onze opmerking, dat zyne Gedichten over deeze
Stoffe niet min uit[lreeken, dan die hy fchreef over een
meer dichterlyk onderwerp.
De Grieken, in tegendeel, befchouwden den Landbouw
in een veel min gunttig licht. PLATO vordert, in zyn
Gemeenebest, Slaaven om den grond te bearbeiden (4);..
01i ARISTOTELES geeft, fchoon met eene meerdere agterhoudenheid, te verflaan , dat de Landbouw aan Menfchen van dien Rand moest overgelaaten worden; nog-thans erkent hy, dat het de best geordende Gemeenebesten waren, in welke de Burgers zelve den Landbouw
tier hand floe gen (C). Overeenkomftig met dit denkbeeld, bedienden zich degSprzrtaanen van de Heloten, in
bet bearbeiden des Lands van .Laconia (**); de Creters
van. de Persgei (if) en de Thesfaliers Nan de Penestes (44). Deeze waren de oorfpronglyke Bewoonders des
Lan d s, te ondergebragt door het overwinnend Volk. De
17theróers waren desgelyks in twee deelera onderfcheiden,
tie euirerpidai of Welgeboorenera, en de a7poixoi of Latzd1lieden.
(*) Oinnium autem rerum, ex quibus al/quid acquiritur, nihil
.ft agricultura melius , nihil uberius , nihil hamini libero dignius,
De Ofciis , Lb. I.

(f) Unum genus liberale & ingenuum rei familiaris augend^e
quad ex agricolatione contingit. CoLUMELL. Lib. L
CtNCINNATUS FAIIRICwUS, MAr iUS CURTIUS , en de grootfte Mannen onder de Romeinen, deeden niet eigen handen Akker-arbeid,
Zie

LtviUS en NON.

HAL.

() De Leg/bus.
( ) ARTST. Ie Republica, Lib. H. Cap. 5.
( `) PAUsANiAS, L. III . PLUTARCH'S Life of TYCuaous. Xwo..

DIIQN de Lacedats. Rep. en ARISTOT . de Republica.

de Republ. LLib. II. Cap, 9, ia.
(4;) Sraàgo , Lib. XII,

(t t) AR:STOTEL .
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den. De eerstgemelden "hadden het bewind in alle Staats-

bedieningen ; de laatstgenoemden werden voor van eenex
minderen rang g ehouden (*).
Het aanmoedigen des Landbouws onder de Romeinen
was, myns nordeel`s, een fyne trek der Staatkunde, en
strekte grootlyks- om dien Staat tot eene hoogte te doen
klimrnen, de Grickfche Gemeenebesten verre overtreffen
dezelve 'er tellens meerder vastheids en duur -de,trwyl
aan byzette.
-zamheids
Duidelyke redenen hier voor doen zich op. De bezigheid, welke de Landbouw den Romeinen verfchafte,
was beftendiger en gezonder dan de Stryd- (pelen, vol van
lichaamsoefeningen, door de Grieken in Rede gefteld.
De Landbouw hieldt ook een veel grooter getal volks
onledig.
De Landbouw, vereenigd met de i lgrarianfche Wet,
diende ten kragtigfte om eene Gelykheid van middelen
onder de Leden van den Staat te bewerken.
Ook gaf dezelve den Staat gelegenheid om het geheele
Volk bezigheid te verfchaffen , en vereenigde 't zelve in
een algemeen belang: terwyl in Griekenland een gedeelte
van de Magt altoos t' huis gehouden moest worden, om
ten breidel te -dienen voor dat gedeelte des Volks, 't welk
in een flaaffchen ,iaat leefde , en altoos, gelyk wel te
wagten tondt, gereed was om een Opftand te verwekken.
Daarenboven gaf de Landbouw een bygevoegd beweegmiddel tot verknogtheid aan den Staat , niet alleen uit
perfoonlyk, maar ook uit plaatslyk, belang (t). Op deeze
wyzee werden zy meer aan den Staat gehegt, dan zy die
zich
(*) DioN. HALICARNASS. Lib, IL C. 8. Dxo,. SICUL. Llh. I.

p. Iq. Elk Man, zegt xENOPHO'r, Akan een Landman weezen;
dit eischt Kunst noch Weeteufchap ,' alles beflaat in vlytbetoon
en letten op de volvoering; een fierk bewys, gelyk COLUMELLA
aanduidt, dat men ten tyde van XENOPHtN den Landbouw wei.
nig verftondt. In "de daad , de grond van 4ttica, zo als d^
Atheners denzelven bearbeidden, was niet gefchikt tot veel verbeterings. 'Lie XENOP140N de Proyentibus.
(t) Om deeze -rede, zegt XENOPHON : het Landleeven is verre
te keuren boven het Stadsleeven , dewyl hetzelve een Volk

hoedanigheden fchenkt die veel beter zyn, en hunne verknogtbeid aan den Staat veel fterker maakt, XENoIHQN, Oeconom.
Ch. V. Sect. Iv.
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zich alleen door perfoonlyk belang daar aan verbonden
rekenden.
De Landbouw desgelyks, het Volk over het land ver=
fnreidende , en fteeds bezigheid verfchafende , maakte
hèt min partyzugtig en ongebonden, dan wanneer het in
Steden zamenwoonde , en fchonk eene meerdere vastheid en eenpaarigheid aan hun Staatkundig gedrag; eene
zaak, te thene zeer gebrekkig, , waar alles. beheerd werd
door het Volk, zo veranderlyk en onvast als driftig en
geweldig. Maar te ,ome bemoeide het Volk zich fchaars
met buitenlandfche Staatszaaken (*), die alle beheerd
werden door den Raad en de Confuls,, en werden, uit
deezen hoofde, de belangen van den Staat daar op een
regelmaatiger voet voortgezet dan te .1thene.
Daarenboven is de Landbouw gunftiger om zedigheid
en zuiverheid van handelingen te bevorderen , dan de
titrvd en Oefenfpelen der Grieken. De laatstgemelde
hadden de haatlykfte uitwerkzels in het aankweeken van
een verfoeilyken lust , dien alle Volken moesten ver
werd gewettigd door eene fchandvolle-bane.Dz
Wet by de Thebaanen (t) en de Cretenfers (4) , onder
het voorwendzel van de zeden der jeugd te verzagten,
welke de wreedheid van een vegtend leeven zo ligt
woest .zou maaken. Deeze drift, wel verre van onder de
Romeinen aangevuurd te worden, hieldt men voor íchandvol en verfoeilyk
Maar,

(s).

De Romeinen bedienden zich , met een zeer. gelukkigen uitflag, van beide deeze beweegredenen, om den band der Benig}t d tusfchen de Leden van den Staat naauwer toe te haaien.
Een der Spreekwyzen , waardoor zy de Vaderlandsliefde uit
aart (pro Patria): en-drukten,wasv 'prfonlyke
een andere van eene plaatslyke natuur (pro eiris & Focis.)
(#) PoLYSn Lib. VI. Extr. r.
(t) PLUTARCH S L1í8 af PbLoprDAs.
(.t) ARISTOTEL. de Republic. Lib. H. Cap. Io. STRABo

Lib. X.
(5) Zy., die 'er zich aan overgaven, heette . men corpore in.
fames. TacIT. Germ. Cap. XII. VIRGILIUS, 't is waar., befchreef,
in zyn tweede Landdicht, de misdandige Drift van c -zyuow
for ALExIs : maar men houdt bet voor enne Naavolging vair
den derden Flerderskout van. TIIEOCUTUS, Cemostes getyteïd, of
mogelyk van den twaalfden, !rites geheetelt — SALLUSTIUS
fpreekt
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Maar, om van deezen uitaap weder te keeren, ik hel
over om te denken, fchoon niet van allen twyfel ontheven, dat, hoewel de Gehegtheid aan plaats door deeze
Leevenswyze vergroot, , de perfoonlyke Verknogtheid daar
door. verkleint. Vanhier dat Voorbeelden van Vriend
veel meer onder de Grieken (*) dan by de Romei--fchap
pen gevonden worden; de eerstgemelden kwamen den
Herdershand nader. HoMr xus is overal vol van Vriend
welke by zo.natuurlyk befchryft,-fchapsverbint,
en tevens met zo veel kragts en vuurs, en betoons dat
by met genoegen over zulk een onderwerp uitweidt, dat
men daaruit vrylyk moge opmaaken , dat dit Bene befchr y,ving behelst van de Zeden der Eeuwe, waarin hy
leefde, en van de hoogagting, waar mede men deeze verbintenisfen bejegende. — VIRGILIUs heeft ons desgelyks eene fchildery ,van dusdanig eene verknogtheid opgehangen, welke men, in veele opzigten, grootlyks moet
bewonderen : doch liet is blykbaar eenti navolging van
HoiiERus , en wel eene zo ftipte als ten vollen aan.
duidt dat deeze drift oorfpronglyk weinig gevoeld of
aangemoedigd werd onder dat Volk, by 't welk VIRGILeus leef e.
CICERO zelve, fchoon hy een zeer fraai eri hoogfchat-

baar Werk over de Vriendfchap gefchreeven hebbe, hadt

'er, myns oordeels, geen zeer hoog denkbeeld van, althans niet in die maate als wy de Vriendfchap onder de
Grieken uitgeoefend vinden. CICERO'S naauwkeuiige befchryvingen van de Vriendfchap en derzelver .onderfcheidene foorten ; van de paalen tot welke dezelve
zich moet uitftrekken ; van de middelen, waar door dezelve kan verbrooken worden, en de omil:andigheden des

leevens best daar voor gefchikt, duiden, in de daad, een;

wysgeerige kennis aan van het behandelde onderwerp;
maar geene gewaarwording of gevoel van de aandoeningen, welke de Vriendfchap te wege brengt. En , 'naar
myn inzien , worden wy niet alleen meer onderhouden
over, maar ook meer onderweezen in, de natuurvan de
^iriendfèhap , door het leezen der befchryving van de
Vriendfpreekt desgelyks van dit misdryf met den uitersten afkeer , en
als naauwlyks geloofbaar,, zelfs in C \ TILINA. Bell. Catilinar.
(*) Zie liet Sympo/ium van PLATO > het Gefprek van rnl-pRUS.
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Vriendfchaps-verbintenisfe tusfehen ACHILLES en PATROer us by HOMERUS, dan door cicERO's uitgewerkte en
met de daad fchoone Verhandeling. Ik hel over, om te
denken, dat CICERO'S gefteldheid op de Griekfche Wysbegeerte en Letterkunde hem niet alleen aanzette ons
dit ten Onoerwerpe zyns Onderzoeks te neem en, maar
ook veel invloeds hadt op zynen flyl en wyze van behandeling deezes Onderwerps.
Nog eene verandering, welke het. Landbouwend LeeVen voortbrengt, is, dat het Volk min ten Kryg en Krygs,
mans -'leevensWyze overhelle (*). 'Ik wil hier mede niet
aanduiden, dat de Landbouw ffrekt om den moed te fnuiken; maar alleen, dat dezelve, door den tyd te doen beíleeden, en de aandagt af te wenden, een ander voor
te wege brengt, en gevolglyk minder-werpvanjgi
tydruimte en gelegenheid overlaat voor Krygsbezigheden.
De verfchillende wyze desgelyks om Leevensonderhoud
te verkrygen, zo wel als de "aart des Voedzels zelve ,
door Land- en Akkerbouw verkreegen, dan het geen de
Jagt of Herdersleeven verfchaffen , 't geen, in beide de
gevallen, meest uit Vleesch betlaat, doet het Volk, van de
Veldvrugten meest leevende, min woest en wreed worden, en gevolglyk min flout dan die van de Jags of her
Veehoeden beftaan.
De Noordfèhe Volken, die in het Romeinfche Ryk vielen . verleerden veel van hunne woestheid, door zich neder te zetten in de vermeesterde Landen, en van leevenswyze te veranderen ; eenigen hunner werden, , in 't
vervolg, door .anderen verdreeven , die even als zy van
aart verwisfelden, en zich min oorlogzugtig betoonden.
De Romeinen egter maaken eene in 't oogloopende uitzondering op deezen regel: dewyl dit Volk den Landbouw ten fterkften aanmoedigde, en , , ten zelfden tyde,
,Iet gelukkigst (laagde in Krygsbedryven , daarin elk ander Volk overtrof (t) ; aan welk gelukkig flaagen hun
agt-

(*) SrRABO vermeldt ons, dat de Romeinen de Inwoonders
van Narbonnisch Gallie dwongen, om zich aan den Landbouw
over te geeven , ten einde hunnen Oorlogsmoed te temmen,
STenso, Lib. IV.
(f) DioNYsius HALICIRN. vermeldt 1 dit bedryf van Ro'
Mui.us in 't breede, Lib. it. c. 28. Awes M RTlus raadde des.
gely is het Volk aan, zich op den Landbouw toe te leggen.

litay.
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ngtgeeving op den Landbouw te regt geoordeeld wordt
niet weinig toegebragt te hebben.
Hadden de Noordfiche Volken, die zich in.Lo rlbar^ yen
en Italie nederzetten, niet alleen dezelfde Leevenswyze
gehouden, maar ook hunne Krygshaftige geaartheid en
bezigheid, gelyk de Romeinen, in fl:ede van tot weelde,
luiheid en verwyfdheid, te vervallen, dan zou hun omhelzen van den Landbouw alleen geftrekt hebben om
hun te ontzaglyker te maaken y door hun en voorraad
van manfchap en behoefte te verzorgen, 't geen zy zo
zeer behoefden.

Alles, derhalven, wat ik met de bygebragte voorbeelden wil te verftaan geeven, is, dat de Verandering van
het Herdersleeven in dat eens Landbouwers firekt om
den Wapenhandel min algemeen onder het Volk te manken; niet om hunne Krygshaftigheid of vermogen te doen
verdwynen; maar, wel geregeld zynde, veeleer te ver
meerderen (*). De Landbouw firekt veel meer dan
een der beide aangeduide Leevenswyzen om vlytbetoon
op te wekken. Onder een Volk 't geen meestendeels van

de jagt beftaat wordt een groot gedeelte des tyds bedryf-

Dior . HALIC . Lib. II. c. 27. Verfcheide der Krygsbelooningen, ten dien dage, hadden betrekking tot den Landbouw.
HORATIUS COCLES ontving , als eene belooning, zo veel gronds
als by op eenen dag met een Ploeg kou oinfchryven. Liv.
Lib. 1I. c. jo . DioN.;HALICARN . Lib. V. C. sg. Dus eene
belooning werd aan MUCIUS ScJEyoLa gegeeven , DION. HAL +CARN .
Lib. V. c. 2$. Verfcheide Straffen , zo wel als I3elooningen, ten dien dage, hadden betrekking tot den Landbouw.
Dus fchaften de Romeinen, onder het Confulfchap van n1ENe.
Ntus , Zoon van MENENIUS AGRIPPA, de Geldboeten af, en veranderden dezelve in het opbrengen van Schaapen en Osfen.
DION. HAL1C . Lib . IX. c. 28.
(") 't Zyn alleen befchaafde Volken die Oorlog voeren.
De Stryden van de Wilden en Barbaaren beltaan alleen in Rooveryen. STRABO vermeldt, dat MA SsiNISSA de Nunidiers hefchaafde, hun den Landbouw leerde, en in den Oorlog onder
(lede van Roof en Plundering te pleegen, STRAM.-wes,in
Lib. XVII. TACiTLJS geeft ons een dergelyk berigt van de
Catten, door hem befchreeven als het kundigfte Volk onder
de Germaanen: andere Volken gingen ten .tryde, de Catten ten
O•r11g. TACIT. Germ. Cap. XXX.
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dryfloos gefeeten (t). En, fchoon het Herdèrsleeven
werkzaamer moge weezen , vordert het veeleer oplettenheid dan werkzaamheid. Maar het bearbeiden van
den. grond, het inzamelen van de vrugten des velds,
eischt geregelder en onaflaatenden arbeid, welke den tyd
geheel inneemt , fchoon dezelve geen geweldige betooningen van íterkte vordert. — Nogthans verfchaft deeze
geftaage werkzaamheid aan het Lichaam groote fterkte
en kragt (•f), en hier door worden de Landbouwers zeer
gefchikt tot Erygsbezigheden (4.).
Een ander uitwerkzel van het Land- of Boerenloeven
beftaat hierin, dgt het de Charaéters in derzelver oor
aart vertoont. In de gemeng--fpronglykeab
de zamenleeving zyn de meníchen genoodzaakt hunne
gevoelens te bedekken of te ontveinzen, een gedrag en
houding aan te neemen, dikwyls geheel vreemd van hunne
weezenlyke gevoelens en neigingen. De heerfchappy
der Mode, de invloed van 7oorbeeld , de zugt tot Toejuiching, de vrees voor Berisping, druifchen aan tegen de natuurlyke neiging der 'Ziele, en ftellen, in ftede
van een Character door de Natuur gevormd , een Chara&er dat alleen een fchepzel der Kunst is. Maar de
eenzaamheid des Landleevens, welke de Landlieden ver wy
(*) Veel tyds brengen zy met Jaagen , of in Iedigheid, door..
TACIT. Germ. Lib. XV.
(-f) Volken die van den Landbouw leeven zyn lerker van
Lichaam dan die van de Jagt of het Veehoeden beflaan: zy
kunnen beter aanhoudenden arbeid verduuren. Zo zien wy by
TACITUS en DION CASSius , dat de Cermaanen geen langen en
aanhoudenden arbeid konden verduuren ; en even 't zelfde is
waar van de Indiaanen in America. TACIT. Germ. C. IV. DioN
cASS. Lib. XXXVIII. RoaEw•rsoN's IIi/t. of America.

(4.) Et ex agricolis & vlres fortisfimi & milites Jlrenui fm!
gignuntur. CAro de Re Rujlic. -- Even zo gevoelde ook co.
LUMELLA. .9t mehercule vera ilia Ronana proles asfrduis venatibus , nee minus agrestibus operibus exercita, firmi^fimis preva
luit corporibus, ac militiam be/li cum res pollulavit facile Jus
-tinu.clrapsbo,femrqulicapbsnepojuit urbaner, Lib. I. Zie ook XENOPH . Oeconom. Cap. V.
§. 4. OLIVIER CROMWELL raadde het Parlement, Boeren
dienst te veemen, en lieden ten Landbouw opgevoed.-zonei
HuaE's HiJI. of England. MACIIIAVJL fiondt ook in dit begrip.
Art of If/ar, B. I. ch. 8.
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wydert van dusdanige onmiddelyk op hun werkende
voorbeelden, raad of berisping hunner Nabuuren, maakt
ells Mensch , in zeker voege, onafhangelyk van een ander, en zet hem aan om zyne eigene neigingen te volgen, en geen anderen Leidsman te erkennen, in (tukken
van eenen zedelyk onverfchilligen aart , dan zyn eigen
wil of opvatting (*).
(*) Rambler, No. 138.

PROEVE
OVER HET GESCHIEDENISSCII ,YVEN•

(Uit het Engelsch.)
To her just bar impartial Hist'ry brings
The gorgerous group of Statesmen, Heroes, Kings;
With all w1 oJe minds outfhining fplendid birth,
Attract the notice of th' enlighten'd earth.
From artful pomp fhe flrips the proud disguife
That flash'd delufson in admiring eyes;
To injur'd Worth gives Glory's wish'd reward
And blazons Virtue in her bright record:
Nature's clear Mirror! Life's infiruerive Guide!
Her wisdom f ur'd by no preceptive Pride!
Age from her lesfora forms its wifefl aim,
And youthful Emulation firings to Fame.
HAYLEY1,

noemt de Gefchiedenis de Leermeesteresfe des
Leevens, als ons tellens leeraarende wat wy te zoeC
ken en wat wy te myden hebben. De welfpreekende
ICERO

haar den eernaam van de Raadgeeffter
der Vortten. Wysheid te bevorderen is, in de daad, het
groot doeleinde der Gefchiedenisfe. Dezelve (gekt om
het gebrek aan Ondervinding te gemoet te komen. Schoon
dezelve haare Lesfen niet bekragtige met het zelfde gezag
als de Ondervinding, nogthans verfchaft zy eene grootere verfcheidenheid van Lesfen, dan deeze, in den loop
van het verst gerekte leeven, kan opleveren.
Het voorwerp der Gefchiedenisfe is • onze kennis van
het menschlyk Charaáer uit te breiden, en ons oordeel
over

MASS1LLON geeft
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over den loop der menschlyke zaaken , op een zeer uit
te oefenen. De Geichiedenis moet, der--gebridplan,
halven, geene Vertelling weezen, alleen gefchikt om te
behaagen, en die zich ten dien einde by de verbeeldipgskragt vervoegt. Ernsthaftigheid en deftigheid zyn weezenlyke Charictertrekken der Gefchiedenis; geene kleine
bycieraaden mag dezelve bezigen, geen flofheid van ftyl
zich veroorlooven, van geene geestige (lagen zich bedienen. De Schryver behoort het Chara&er op te houden
van een verstandig Man , die Gebeurtenissen voor de
Naakomelingtchap boekt; als een die zich bevlytigd heeft
om goede Naarichten te bekomen , die zyn onderwerp
wel doordagt heeft, en zich eer tot ons Oordeel , clan
tot onze Verbeelding, 'vervoegt. Nogthans is de Geichiedenis niet ontbloot van cieraad, of een treffend vermelden der Gebeurtenisfe met haaren aart onbelhaanbaar.
De Gefchiedenis laat zelfs veel uitfteekend cieraads en
fraaiheids toe ; maar deeze cieraaden moeten altoos met
deftigheid beftaanbaar weezen, alzins een ongezogt voorkomen hebben, en blykbaar ontftaan uit de volheid der
ziele, getroffen door de verhaalde Gebeurtenisfen.
De Gefchiedkunde bevat, in haare taak, Jaarboeken,
Gedenkfchriften en Leevensbeichryvingen. Doch deeze
zyn haare mindere en ondergefchikte vakken. Eene ge
wettig dien naam draagende Gefchiedenis is-regldn
voornaamlyk tweeledig. Dezelve ftelt ons voor oogen
de geheele Gefchicdenis van eenigen Staat, of Koningryk,
door alle onderfebeidene lotwisfèlingen heenen, gelyk de
Romeinfche Gefchiedenis van LIVIUS ; of de Gefchiedenis
van ééne groote Gebeurtenis, of van zeker Tydperk, 't
weal: geagt mag worden op zich zelve een geheel te
naaken ; van dien aart is de Gefchiedenis van den Peloponnef fchen Oorlog, door THUCYDIDES ; D AVILLA'S .Ge
fchiedenis der Burgcrlyke Oorlogen in Frankryk, en CLARENDON'S gelykfoortige wegens die in Engeland voorvielen.
In het opzetten en volvoeren van zyne taak moet een
-efchiedboeker, in de eerfte plaatze , zorg draagen om
aan zyn Werk zo veel eenheids , als mogelyk, te geeven: dit wil zeggen, dat zyne Gefchiedenis niet moet
heftaan uit enkele van elkander afgefcheidene deelen ;
maar dat dezelve zamenverbonden worde door een zamenhegtend beginzel, 't welk op de ziel den indruk maakt
van iets dat één, geheel, en volkomen, is. Onbegryplyk
groot
,

-
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groot is de uitwerking, welke dit veroorzaakt, als het wet
Wordt uitgevoerd, op den Leezer; en het is te bevreem=
den, dat zommige, anders bekwaame, . Gefchiedboekers
hier op geen meer agts geflaagen hebben. 't Zy men
vermaak; 't zy ondetwys , uit de Gefèhiedenis zoeke te
Naalen, beide fmaakt men in te hoogere maate , als de
geest fteeds voor zich heeft de vervordering van zeker
groot plan , of zamenhangend ftelzel van bedryven, als
een middelpunt ; waar toe wy de verfcheidene daaden,
door den Gefchiedboeker verhaald , t'huis kunnen brengen.
In Algemeens Gefchiedenisfen, die de bedryven van
een geheel Volk of Ryk ; door den tydkring van veelti
Eeuwen, verhaalen , moet deeze Eenheid onvolkomener
weezen. Nogthans kan dezelve, ook daarin , ecnigermaate bewaard worden, door een kundig Schryver.. Wanti
fchoon het geheel, zamengenomen, zeer zamengefteld is,
kunnen, egter, de groote, dat. geheel uitmaakènde, deelel
zo veel ondergefchikte gebeden vormen, op zich zelve
ftaande : waar van ieder kan behandeld worden als afge.
fcheiden van de andere, en volkomen op zich zelve, en
zamenverbonden met het geen voorgaat en volgt.
In de Gefchiedenis van een Monarchy, by voorbeeldti
kan ieder Regeering haare eigene Eenheid hebben; een
begin, een midden en een einde , naar de toedragt der
zaaken; terwyl wy, ten zelfden tyde, onderrigt worden
te onderfcheiden hoe die toedragt der zaaken ontftondt
uit de voorgaande, en hoe dezelve met het volgende in
verband Raat. En moeten wy in (laat gefield worden oni
de heimlyke fchakels na te gaan van de keten, die afgelegene en fchynbaar niet zamenhangende gebeurtenisfen
taneenfchakelt. In Benige Koningryken van Europa
was het plan van" veele opeenvolgende Vorfteii de magt
hunner Edelen te fnuiken; en, ítaande verfcheide Regeeringen,-.hadden..de meeste der hoofdbedryven betrekking
tot dit einde. In andere Staaten hadt de aangroeiende
1niagt der Gerente, voor een tydsbeftek, invloed op den
loop en het verband der openbaare verrigtingen. Onder
de Rbrneinen was het heerfchend beginzel het verder ei i
verder uitzetten der Vermeesteringen, en het verkrygen
van ecne Algemeene Heerf,chappye. De allengfche vertneerdering van hunne magt, vorderende, tot dit einde,
tit kleine beginzelen , en volgens een geregeld fëeds
Voortgezet plan, verfchafte LIVIUS een gelukkig ontwerp
F
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tot Gefchiedkundige Eenheid, te midden eener groote
verfcheidenheid van voorvallen.
Van alle de oude Schryvers eener AIgemeene Gefchiedenisfe was POLYBIUS, fchoon, in andere opzigten, geen
bevallig Schryver, de Man die het keurigst denkbeeld
hadt van dit vereiscbte in eene Gefchiedenis. Dit
blykt uit het verflag 't welk by geeft van zyn eigen
Plan in den aanvang des derden Boeks; waarneemende,
dat het onderwerp, waar over by voorhadt te fchryven ,
over liet geheel één bedryf, één groot tooneelftuk, ware:
naamlyk , hoe, en door welke oorzaaken, alle de deelen
der bewoonde Wereld onderworpen wierden aan het Ryksbewind der Rorneinen. „ Dit verflag," fchryft hy, „ is
onderfcheiden in een begin, bepaald in duur, en klaar
,, in de eindelyke uitkomst; daarom keur ik het nuttig,
vooraf een algemeen overzigt te geeven van de deelera
„ die het geheel uitmaaken." -- Op eene andere plaats,
wenscht by zich zelven geluk, met een onderwerp zy
ner Gefchiedenisfe te hebben , 't welk gedoogde, dat
eerie zo groote verfcheidenheid van deelen zich onder één
oogpunt liet verzamelen. Hy merkt op , dat, vóór dit
tydperk , de zaaken der Wereld verftrooid en zonder
zamenhang lagen; terwyl , in de tyden welke hy befchreef, alle de groote bedryven der Wereld zich op één
punt zamen vervoegden, en dus gefchikt waren om aangemerkt te worden als gedeelten van een zelfde zamenhel. By dit alles voegt by eenige oordeelkundige aan
nuttigheid van eene Gefchiedenis te-merkingovd
fchryven , volgens een zo veel behelzend en zamenhanSend plan; vergelykende de onvolkomene trap van kun
welke verkreegen wordt door byzondere Bedry--dighe,'
ven te boeken , zonder een algemeen oogpunt , by het
onvolkomen denkbeeld, 't welk iemand zou hebben van
een Dier, als hy de byzondere deelen alleen op zich zelven befchouwd hadt , zonder ooit hetzelve in 't geheel
gezien te hebben.
De zodanigen, die de Gefchiedenis befchryven van eenig
bepaald Groot Bedryf,, die zich beperken tot zeker Tydbeftek, of een Gedeelte der Gefchiedenisfe van eenig Volk,
hebben een zo groot voordeel om de Gefchiedkundige
Eenheid te bewaaren, dat zy, deeze verzuimende, eenen
onverfchoonlyken misílag begaan. De Gefchiedenisfen
van de Catilinifche en Yugurthinfche Oorlogen van
SALUSTIUS, XENOPHON'S Cyropadia, en zyn Wederkeering
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ring der tienduizend, leveren voorbeelden op van Byzondere Gefchiedenisfen, waarin de Eenheid des Ge+
fchiedkundigen onderwerps volkomen bewaard is. THUCYDIDES , anderzms een Gefchiedboeker van veel
verdienfl en , fchiet ten deezen opzigte zeer te kort, in
zyne Gefchiedenis van den PeloponnefuJchen Oorlog. Geen
één groot onderwerp wordt naar eisch voortgezet, en in
't oog gehouden; zyn verhaal is, als 't ware, in kleine
Rukken gekapt ; zyne Gefchiedenis is verdeeld in Zomers
en Winters; nu en dan worden voorvallen onvoltooid ge»
laaten ; de Leezer vindt zich van plaats tot plaats als
met geweld overgevoerd, van Athene na .Sicilie, van daar
na Peloponnefus, na Corcyra, na Alitylene, ten einde hy
ons. verflag geeve van alles wat op deeze onderfcheide
plaatzen gebeurd en verrigt is. Men heeft dus eene
groote menigte van onderfcheide gedeelten en verftrooide
brokken , welke wy met groote moeite tot één lichaam
zamenbrengen , en , door deeze gebrekkige verdeeling en
bearbeiding zyns onderwerps, wordt die anders oordeel.
kundige Gefchiedboeker min aangenaam, dan hy ander.
zins zou weezen, ja verveelend. Te deezer oorzaake 1n'
dergaat hy de geftrenge berisping van een der beste Oordeelkundigen onder de Ouden, DIONYSIUS vary Hal/car'
nasfus.
De Gefchiedboeker moet de Tydrekenkundige Orde
niet veïwsarloo .en, met oogmerk om 'er zyn Verhaal to
aangenaamer door te maaken. Het voegt hem, een onder
verflag te doen van de jaar- en dagtekeningen,-fcheidn
en van cie gelyktydigheid der Gebeurtenisfen, Dan hy
vindt zich geenzins in de noodzaaklykheid om altoos in
't midden zyns Verhaals af te breeken, om ons te on
derrigten van 't geen elders gebeurd is op dien zelfden
tyd. Hy ontdekt geene fchryfoekwaamheid, als hy geene
verbinding weet te maaken tusfchen de zaaken welke hy
verhaalt , zo dat hy ze op zyne plaats invoege. Welhaast zal hy den Leezer verveelen, als hy zich aan een
.flipte Tydrekenkundige Orde verbindt, en eene menigte
van zaaken verhaalt, door niets anders aan elkander ver
dan door. de gelyktydigheid der Gebeurtenisfen.-bonde,
Schoon de Gefchiedenis van HERODOTUS van grooter
uitgefirrektheid zy dan die van THUCYDIDES , en eenti
veel grooter verfcheidenheid van ongelykfoortige Rukken
bevat, is hy gelukkiger geílaagd in dezelve zamen te
veen, en in orde te fchikken. Te deezer oorzaake is
F
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by aangenaamer om te leezen, en geeft een flerlter in.
druk van zyn onderwerp, hoewel hy in oordeel en naauwkeurigheid verre beneden THUCYDIDES Raat. Hy vloeit
over van uitweidingen en byvoegzelen ; maar, wanneer
deeze eenig verband met het hoofdonderwerp hebben ,.
en als byvoegzels inkomen, wordt de Eenheid dcs geheels
daar door minder gefchonden, dan door een brokkelig
en verftrooid verhaal der Hoofdgebeurtenisfe, Onder de hedendaagfche is THUANUS, doordien by de Gefchiedenis zyns eigen Leeftyds te veel bevattend wilde
maaken, tot denzelfden misflag vervallen, om den Leezer
te overlaaden met eene groote menigte niet zamenhangende gebeurtenisfen . in onderfcheide deelen der Wereld
voorgevallen. --- THUANUS heeft men voor een Gefchiedboeker te houden van uitfteekende goede trouwe en braaflleid, en een uitmuntend verifand; doch, door dit mangel
aan Eenheid, verveelender, en min belangryk, dan by anderzins zou geweest zyn.
Om het eindoogmerk der Gefchiedenis te bereiken, moet
de Gefchiedfchryver . daarenboven, zich toeleggen om de
daaden en gebeurtenisfen, welke by te boek fielt, tot derzelver oorfprongen t' huis te brengen. Twee dingen zyn
'er noodig om hier in gelukkig te flaagen. Eene doorkneede
Mensch- en Staatkunde, of kennis aan het Staatsbeftuur.
De eerífe behoeft hy om verflag te geeven van de han
-delingvabyzorPfne,dzlvrChacters in het rechte licht te plaatzen; de laatffe oni reden
te geeven van de wisfelingen in 't Staatsbeftuur, en de
werking van Staatkundige redenen op de openbaare zaaken. Beide deeze hoedanigheden moeten zich ver
om een volkomen onderrigtend Gefchiedfchryver_-enig
te vormen.
Wat de laatstgemelde byzonderheid aanbelangt , te
veeeten Staatkunde , ontbraken de Oude Gefchiedfchryvers eenige voordeelen , welke de hedendaagfche genieten: en dus hebben wy reden om van hun een naauwkeuriger verflag, ten deezen aanziene, te verwagten. De.
Wereld was, in-oudgn tyde, mag ik my dus. uitdrukken,,
meér opgeflooten . dan tegenwoordig, 'er hadt minder
verftandhoudings plaats tusfchen nabuurige Staaten, en ge=
volglyk minder kunde van elkanders zaaken: men vondt
geene vastgef}elde tyding overbrengende Posten, geene Afgezanten onthielden zich aan vreemde Hoven. De kennis,
en daar uit ontftaande voorraad van fi:offe , was by de
Ou.
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Oude Gefehiedboekers bepaalder en fchaarfcher. En moet
neen hier ook in opmerking neemen, dat zy alleen fchreeven voor hunne Landgenooten : zy hadden geen denkbeeld dat zy fchreeven ter onderrigting van Vreemdeling
gen, by hun in veragting. Te deezer oorzaake waren
zy minder bedagt om al die kundigheden te verfpreiden,
ten aanziene van de inwendige Staatsgefteltenisfe, welke
WY, op zulk een afilaiid van tyd, zo gaarne uit hunne
Schriften zouden willen leergin kennen. Mogelyk
ook, dat, fchoon de Menfchen, in vroegere eeuwen, zo
wel als heden, den prikkel der Vryheid gevoelden, nogthans de volle uitgeftrektheid van den invloed des Staats
Staatkundige oorzaaken', toen niet zo-beflurs,nva
di,-p onderzogt en naagegaan wierd als in laateren tyde,
toen Bene langduuriger onder-vinding van alle de onder
meer verlicht-fehidnRgrsvome:nfch
en kundiger gemaakt hebbe , ten opzigte. -van Staatszaaken en Staatsbelangen.
Aan deeze oorzaaken moeten wy toefchryven, dat, alhoewel de Oude Gefchicdboekers ons de zaaken, welke
zy verhaalen, op Bene zeer onderfcheidene en fehoone
wyze voordraagen, zy nogthans zomwylen ons geen l laar
onderrigt geeven van alle de- Staatkundige oorzaaken, die
invloed hadden op de Gebeurtenisfen, door hun verhaald-.
Uit de Griekfchc: Gefchiedfchryvers kunnen wy
flegts zeer gebreklyk opzamelen , 'wat 'er ware van de
fterkte , den rykdom en inkom ten, der Griekfche Staatea ; van de oorzaaken der veelvuldige Omwentelingen
daar voorgevallen , of van hunne afzonderlyke verbintenisfen , en ftrydige belangen.
Livius hadt zeker , in het fchryven der Royrneinfcho
Gefchiedenis, een' ruimer veld om Staatkundige kennisfe
ten toon te fpreiden , betreffende den Oorfprong . van de
Grootheid der Romeinen; de voor-' of nadeelen -van hun.
Staatsbefluur. Nogthans is de onderrigting, welke hy,
ten deezen aanziene, mededeelt, niet zeer uitgefirekt. Hy
moet voor epen fraai Schryver - geagt worden , en een zo
fchoon Verhaaler van Gebeurtenisfen als 'er immer be.
ilondt: maar hy onderfcheidde zich in geenen deele door
diepdenkenheid, of doorzigt van zaakgin.
SALUSTIUS, wanneer hy de Gelchiedenis befehryft van
de Zamenzweerirg tegen het -Staatsbetiuur, welke te -ce
Bene Staatkundige Gefchiedenis hadt behooren te-nemal
veezen, heeft blykbaar zich meer toegelegd op de fraai,
F3
beid.
'
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held des Verhaals, en het fchilderen van Characters, dan

op het ontvouwen der geheime fpringveeren. In itede
van dat volkomen onderrigt, 't welk wy eigenaartig zou
hebben van de gefteltenis der ftrydende Par--denvrwagt
tyen te Rome, en van dat byzonder tydsgewricht , 't
welk een fnooden CATILINA in Raat Relde om zo geducht
voor het Staatsbeftuur te worden , heeft hy ons flegts
weinig meer gegeeven, dan een algemeen zwellend beligt van de- Weelde en het Zedebederf dier Eeuwe, ver
Eenvoudigheid der vroegere tyden.
-gelknmtd
1Ien moet hier uit, egter, niet beíluiten, dat alle de
Oude Gefchiedboekers gebrekkig zyn in het bydrgagen
van Staatkundige onderrigtingen. Geene Gefchiedfchr} vers kunnen , ten deezen opzigte , leerzaamer zyn dan
THUCYDIDES, POLYBIUS en TACITUS.
TnueYDIDES is deftig, verffandig, oordeelkundig, altoos naauwlettend om een zeer juist berigt te geeven
wegens elke daad, welke by befchryft; om de voor- en
nadeelen te ontvouwen van elk plan , 't welk voorgefceld, van eiken maatregel, die gevolgd werd.
PoLYBIUS fieekt uit in het maaken van veel bevattende
Staatkundige inzigten, in doordringenheid om groote ftel2els te ontvouwen, en onderfcheide kennis van alle krygsverrigtingen.
TACITUS overtreft allen in de kennis van het menschlyk hart, fchryft fpreukswyze, en in de hoogde maate
fchoon , fchenkt ons veel onderrigts ten opzigte van het
Staatkundige; maar leert ons nog meer de menschlyke
!natuur kennen.
Doch, wanneer wy van eenen Gefchiedfchryver vorderen, dat by diepe en leerryke inzigten Nebbe van zvn
onderwerp, meenen wy daar mede niet , dat by geftadig
den draad zyner Gefchiedenisfe afbreeke met het bybrengen zyner eigene gedagten en befpiegelingen. bly moet
ons al de onderrigting geeven , noodig ter volkomener
bevattinge van 't geen hy verhaalt. Hy moet ons bekend
maaken met de Staatsgefleltenisfe, de kragt, de inkomen i en daadlyken toeftand, des Lands , waar over by
cchryft; als mede met de belangen en betrekkingen ten opzigte van nabuurige Staaten. Hy moet ons, als 't ware,
op eene hoogte voeren, van welke wy een uitgebreid ge zigt hebben op alle de oorzaaken, die medewerken om
pie gebeurtenisfén, welke by verhaalt, daar te íiellen. -1 oeh, ons alle de noodwendigheden, om eene zaak te be-
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oordeelen, ter hand gefield hebbende, behoort hy niet
te kwistig te zyn met zyne eigene denkbeelden en redenkavelingen mede te deelen. Wanneer een Gefchiedfchryver zich te ruim botviert om een Verhandelaar te worden, en zich gereed betoont om over alles wat by verhaalt te redenkavelen en in befpiegelingen uit te weiden,
ontftaat zeer natuurlyk , het vermoeden, dat by in liet
geval verkeere om zyn Verhaal der Gebeurtenisfen te
fchikken ter beguníliging van eenig door hem aangenomen en geliefkoosd itelzel. 't Is veeleer door een opregt en oordeelkundig opgefteld Verhaal, dat de Gefchiedenis ons moet onderregten , dan door het geeven van
lesfen op eene meer rechtftreekfche wyze. By eenige gelegenheden, wanneer twyfelagtige Hukken verdienen nagefpeurd te worden, of wanneer eenige groote gebeurtenis ter baane komt , wegens welker oorzaaken en
omiandigheden de Menfchen wyd en verre verfchillen,
mag het Verhaal voor eerre wyle ftilftaan; en den Gefchiedfchryver is het als dan geoorloofd zich in nafpeuringen te verdiepen. Dan hy behoort zorg te draagen
om zyne Leezers niet te dikwyls, met zaaken van dien
aart, op en bezig te houden.
Wanneer 'er aanmerkingen te maaleen zyn over de
menschlyke natuur in 't algemeen , of de byzonderheden
in eenig Chara&er, zal, indien de Gefchiedichryver dus
Verhaal kan invlegten -danige,wrm zy.
zulks veel beter uitwerking doen dan wanneer zy voor
worden als op zichzelve ftaande ílukken. By-gedran
voorbeeld, TACrrus, in 't Leeven van AGRICOLA, fpreekende van de behandeling, door DOMITIAAN, AGRICOLA
aangedaan, maakt deeze aanmerking: „ 't Is der mensch.
„ lyke natuure eigen, den Man te haaten, dien gy be„ ledigd hebt." De waarneeming is juist, en wel te pasfe
gebragt ; doch de gedaante, in welke dezelve baat, is afgetrokken en wysgeerig. Eene gedagte van denzelfden aart heeft elders, by dien zelfden Gefchiedboeker,, een beter uitwerkzel, als by, fpreekende van de
jaloufy , welke GERMANICUS wist dat tegen hem was
opgevat door LIVIA en TIBERIUS, zich dus uitdrukt:
Ongemaklyk by zichzelven, uit hoofde van den bedek„ ten haat, door die beiden tegen hem gekoesterd , viel
hem dit te bitterder, dewy1 by wist dat deeze haat
„ zonder oorzaake was." Hier maakt de Schryver een
diep
F ,}
-
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diep gehaalde en welgegronde Zedelyke aanmerking; doch
by maakt dezelve zonder den fchyn van dit met opzet
te doen: zy komt in als een gedeelte de's Verhaals; reden
geevende van den kommervollen toehand, waar in GER=
MANICUS zich bevondt. Een ander voorbeeld, van
denzelfden aart, treffen wy by dien► Gefchiedichryver aan,
in het verflag 't geen hy geeft van de Muitery tegen RU'us aangevangen, van wegen den ilrengen arbeid, dien
hy, Pr^feCtus Castroruin geworden zynde, '' den Krygsknegten uplei. „ Want RUFUS, die langen tyd gemeen
,, Soldaat geweest was, naderhand Centurïo, en eindelyk
,, Pr fe tus Castiorun, wierd, - voerde de 'oude ítrenge
„ Kry^stugt weder in. Onder arbeid en zorge oud geworden, was by geftrenger in die uit te oefenen; de„ wyl hy gewoon geweest was die te verdraagen." 'Er
was gelegenheid om dit als eene al émée-ne aanmerking
in te _- voeren, dat zy, die in arbeid opgevoed en daar in
gehard; 'doorgaans gewoon zyn dergelyk een "arbeid te
Itrenger van anderen te vorderen; maar dé" wyze, waar
op rACITUs deeze bedenking invoert , als een trek in
het CharaCter van RUFUS, zet 'er meer leevens en kragtq
hiedfchryver heeft de byzon.
aan by. Deeze Gefc
Klere gave, om op die wyze, in den loop zyns Verhaals,
vicele treffende gevoelens en nutte waarneemingen mede te
deden.
('t Vervolg en Slot hier naa. )
,,
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VOORNAAMSTE LEEVENSEYZONDERIIEDEN VAN
DEN WYSGEER RENé DESCARTES.

(Vervolg en Slot var bl. 36.)

en Man, die Zo veel van zich deedt fpreeken als DES]J CARTES, en zo zeer boven zyne Tydgénooten uitilak, kreeg veelvuldige aanzoeken om zyn zwervend en
veelal in de Ned erkenden geíleeten leeven elders op een
vaster voet door te brengen. De Ridder CHARLES CAVENDISH, Broeder des Graven van Newcastle, noódigde
hem uit 'om zich in Engeland neder te zetten; niet onge
negen fcheen DESCARTES om aan dit verzoek te voldoen;
inzonderheid toen by verzekering kreeg dat Koning cAREi.
^

DE

LEEVENSB. VAN flENé tESCARTES.

S9

I een Ca.Miotyk in zyn hart was; doch de Burgeroor_ogen, in FrageIc' d uitbreekende, wederhielden hem van
iii dit Land over te sleeken.
Op 't einde des Jaars MDCXIj, noodigde LODEWYK
Dn XIII, Koning van Frankryk, DESCARTES ten zynen
Hove, op zeer voordeelige voorwaarden; doch deeze uit
niet magtig hem ter ftille Oefenplaatze uit-podignwas
te lokken, en die voor het Hof te verwisfelen. In dit
jaar gaf by zyne Bedenkingen in 't licht over het Bettaan
van GOD, en de Onfterflykheid der Ziele.
Met vernieuwden vlyt lag by zich vervolgens toe op de
Ontleedkunde ; c och werd van dit Werk eenigzins afgetrokken, door het Vraagftuk over de Onadratuur des Cirkels, toen een voórwerp van gefchil, en door DESCARTES
voor onoplosbaar verklaard. — Den ftrengen . Winter des
jaars MDCXLV bragt by te Egmond door, en (lelde twee
I3oeken op, het een tegen GAssENDUS, en het ander over
de Natuur der Driften.
Omtrent deezen tyd hieldt by Briefwisfeling met Prinfes
ELIZABETH, Dogter van FREDERIK DEN V, Keurvorst
van de .Paltz, en Koning van Boheme, die zyne -eerfte Leerliege in IIólland geweest was, en voorts. zyne Vriendin
bleef, en in de Wysbegeerte de vertroosting: tegen haare
t heilen wondt.
De Fleer CHANUT , Refident van Frankryk aan het
Zweér;'cho Hof, hadt Koningin CHRrsTINA aan de Werken
van DlscARrEs. kennis doen krygen. Zy liet hem, voor
wien zy groote hoogagtinb hadt opgevat, fehryven, over
Bet Vraaghuk wat het hoogfle Goed was? Het Antwoord
van DESCARTES, dat het beftondt in de flandvastige begeerte om Deugdzaam te willen zyn , en de fl:reeling des
Geweeteps van pligtniaatig gehandeld te hebben, behaagde die Vorflin dermaate, dat zy den Wysgeer met een eigenhandigen Brief bedankte. —'I'usfchen gemelden Refdent
en de Koningin was in gefchil: welke van de twee Ongeregeldhedèn de ergf}e was, als een Mensch zyn Liefde of
Haat bovenmaatig botvierde ? De Re-frdent zoudt dit
Vraagfluk ter beflisfing aan DESCARTES over. Korten tyddaar naa fciireef DESCARTES zyne Verhandeling over de
Driften, die der Koninginne ten hoogften behaagde.
In den Zomer des Jaars MDCXLVII deedt DESCARTES
eerre Reis na Frankryk; men 1prak van een Jaargeld, 't
welk. de Koning hem zou geeven. Hy onthield 'er zich
FS
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niet lang ; de Ryksonlusten deeden hem in 't Najaar weder na Holland vertrekken.
De onaangenaamheden, CA1tTESIUS, in dit voor hem anderzins zo geliefd verblyf, door de Kerklyken, aangedaan,
wrogten mogelyk fterk mede om hem te beweegen tot het
voldoen aan de sterke begeerte van Koningin CHRISTINA
om by haar in Zweeden te komen. Hy vertrok derwaards,
en kwam in 't begin van Oogstmaand des Jaars MDCXLIX
te Stokholna. De Koningin ontving hem met eene onder
zeer gefchikt voor een Wysgeer, hem terftond-fcheidng
ontflaande van alle de Hooffehe pligtpleegingen. Zy kwam
met hem overeen, om eiken dag een uur te bepaalen tot
het ontvangen zyner Lesfen. Dit uur der zamenkomst
des Wysgeers en der Koninginne werd bepaald op 's rnorgens ten vyven, in den Winter, in Zweeden. Dan deeze
Vorftinne was zeer fpaarzaam op Kaaren tyd.
Zo ,zeer- voldaan was CHRISTINA over de Lesfen van
deezen Wysgeer, dat zy befoot om hem aan Zweeden
door de hegtfte banden te verbinden. Behalven een aan
Jaargeld van 3000 Kroonen, hadt zy ten oogmerke-zienlyk
*hem met eene uitgebreide Heerlykheid in het Zuidelykst
gedeelte van Zweeden, voor hem en zyne Erfgenaamen,
te befchenken, en eene Hoogefchool op te rigten, over
welke het bettuur aan hem zou worden opgedraagen. Van
dit alles kwam niets.
Naauwlyks vier maanden was DESCARTES in Stokholri
geweest, of hy werd aangetast door eene Ziekte, welke
hem wegrukte. Niet onwaarfchynlyk, dat deeze Ziekte
hem overkwam door de ftrengheid der koude, en de verandering van leevenswyze. Hy was, in zeker voege , het
Slachtoffer van der Koninginne zo vroeg 's morgens ten
onderwys gereed te ílaan. De Artzen wilden hem doen
aderlaaten; dan in de yling der Koortze riep hy hun toe:
Myne Heeren! fpaart het Franfche bloed! Acht Ja
ziek geweest zynde, flondt by de aderlaating toe ;dan-gen
het was te laat. Hy hadt, geduurende zyne Ziekte, de
vertroosting, van te zien hoe veel belangs men in hem
Relde. De Koningin zondt tweemaal daags, om na hem
te vernemen. Myn Heer en Mevrouw CHANUT pasten
hem met alle zorgvuldigheid op. De laatfte verliet, om zo
te fpreeken, zyn ziekbedde niet. Haar Man, zelve ongeteld, doch aan de beterhand zynde, kwam, van tyd tot
tvd, den kranken Wysgeer bezoeken en vertroosten. Op
den avond van den negenden dag; zyner Ziekte kreeg hy
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tene flaauwte. Hier uit bekomende, gevoelde hy dat het
derven zyn zou. Men haalde den Heer CHANUT; hy
kwam terftond, om het laatst Vaarwel aan een ftervenden
Vriend te geeven, en het van hem te ontvangen; maar
^ESCAI TES kon niet meer fpreeken. Alleen zag hy hem
,de pogen ten hemel heffen, als een Mensch die GOD voor
de laattemaal aanriep. Hy ílierf dien zelfden nagt, op
den ' elfden van Sprokkelmaand; omtrent vier en vyftig
jaaren bereikt hebbende. De Heer CHANUT, overflelpt
door droefenisfe, vaardigde terftond zyn Secretaris af na
,

de Koninginne, om haar den dood des Wy^geers bekend
te maaken. CHRISTINA beweende hem. Zy wilde
l em In de Koninglyke Begraafplaats laaten byzetten, en
hem een Grafgedenkteken oprigten. Doch Godsdienstige
denkbeelden verzetten zich hier tegen. De Heer CHANUT
'verzogt en verwierf, dat hy met alle eenvoudigheid ge
g t. werd op een Roomsch Kerkhof. Een Priester, eeni -bra
en vier perfoonen die de flippen hielden,-geFlambouwn,
,naakten de Lykftaatie uit van DESCARTES.
De Heer CHANUT liet, om de Naagedagtenis, te vereeren van een groot Man , van zyn Vriend, op diens Graf
eene vierkante Pyramide oprigten , met voegelyke Opfchriften. In Holland liet men een Gedenkpenning ter zyner
Eere slaan. . Eenige jaaren laater, te weeten in den jaare
MDCLXVI, werd het overfchot deezes Mans na Par-ys
gevoerd, en begraaven in de Kerk van S. Genevieve. Op
den.'vier en twmtigf'en van Zomermaand des volgenden
jaars, werd de Lykdienst met de grootte taatie gehouden. Men hadt, naa den Lykdienst, eene Lykreden over
hem moeten houden ; doch 'er kwam een uitdruklyke
last van het Hof, zulks verbiedende. Men vervaardigde
voor deezen Man een zeer eenvoudig Grafgedenkteken,
tegen den muur, boven zyn Graf, met eeii Grafíchrift beneden den -Lykbus. 'Er zyn twee Opfchriften bygevoegd, een in 't Latyn, en een in Franfche verzen.
' DESCARTES fcierf zonder eenig Kroost naa te laaten.
Eenige Schryvers hebben beweerd, dat hy heimlyk getrouwd geweest zy; dan hy zelve heeft, in een dier
Vriendfchapsgefprekken, waarin de boezem zich geheel ontlast, het tegendeel bekend. Dan, wat hier van weezen moge, geheel de Wereld weet, dat hy eene Dogter gehad
hebbe, FRANCINA geheeten. Zy werd in Holland, den
dertienden van Hooimaand des Jaars MDCXXXV, gebooren, en als zyne Dogter gedoopt. Hy hadt tot oognierke
haar
,
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haar na :.I> a;akryk. te .lasten brengen, om daar opgevoed
te worden; dan zy ílierf daar toe te vroegtydig s Ilegts
vyt jaareb bereikt hebbende. DESCARTES was troostloos over dit affterven , en betuigde nooit zyn leeven
grooter finerte g evoeld te hebben. Naderhand fprak hy
veel met zyne Vrienden van deeze Dogter, en drukte
met veel tederheids den naam uit van zyne FRANCINA.
Van GOD fprak DESCARTES altoos met de diepfte
Eerbiedenisfe, Dan heeft hy, ten opzigte van zyne
Godsdienftige begrippen, de vreemd$e,en ftrydigfte beoordeelingen moeten onder g aan. De Roamfchen befchuldigden hem dat by een Calvinist was; de Calvinisteav
hielden hem voor een Pelagiaan; dewyl hy veel twyièlde, werdt hy voor een Scepticus gefcholden;'anderen
gaven hein den naam van .Deist,- en VOETros dien .vavi
Atheist. Zie daar elkander omverftootende Benaamingena
De waarheid is : DESCARTES Relde alle zyne Zielsver=
lnogens te werk om nieuwe bewyzen voor het Beftaaa
van GOD te vinden, en die, in volle kragt,aan te dringen
In alle zyne Werken (preekt hy_, altoos, met den diepe n eerbied van den Geopenbaarden Godsdienst. . h^
welk Land hy zich mo g t bevinden , betoonde by zich
een Roo;nsch Catholyk: Op zyne reis na Italië -, deed
by eene Bedevaart na de, Lieve Vrouw van Loretto,
ten einde zich van eene Gelofte te kwyten. Terwyl hy
zich in Zweeden onthieldt, verzuimde by nimmer de
Roomfche Godsdienstoefening in de Kapelle des Gezantts
by te: woonen. In zyne laatfee Ziekte biegtte by voor,
en ontving dc Communie uit de handen van, een Geestlyken, in tegenwoordigheid des Gezants , en van diens
geheele Familie. Is een Man die dit alles deed een
Calvinist? een PelagCiaau ? een . .Deist? een Scepticus
een 1ihcist 2 ' Is Jijt Huislyk leeven een der flerk(te proeven van een
Braaf Man, DESCARTES kon dezelve doorftaan. Hy be„
jegende altoos zyne Huisgenooten ' en Bedienden als
Vrienden. Men verhaalt, dat hy ze onderwees niet de goed
l'iartigheid eens Vaders ; hadden zy zynen byftand niet
meer noodig , dan liet hy ze vertrekken om hun fortuin
verder te zoeken. Een deezer, hierin wel geflaagd,
kwam hem des op 't ootmoedigst dankzeggen. „ Wat
„ doet gy," voerde de Wysgeer hem te gemoete, „ gy^
zyt myns gelyken, en ik heb my niet meer den van
„ myn fcht4ldigena pligt omtrent u geltweeten ; " Veclen
heeft
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Leeft hy 'er gevormd, die met lof aanzienlyke postr=it
bekleed hebben.
Schoon DLSCARTEs, •door zyn veelal afgezonderd en denkend leeven, niet gefchikt was urn in de gezellige ver
te fchitteren , was by egter niet fomber, maar-kering
vrolyk. Hy maakte zich, fchoon van eene menigte vyanden omringd en aangevallen veelti Vrienden, in Frankryk
in Holland, in Duitse/land en in Rome. Vrienden onder lieden van hoogen, middelbaaren en laagen, rang..
Rykdommen en giften verfinaadde hy. en leefde vani
een klein Inkomen. Van byzondere Perfoonen wilde hy
geene onderfteuning ontvangen. De GraafD'AVAux zondt
hem eene aanmerkelyke fom in HollancL Hy weigerde
dezelve. Veele aanzienlyke Perfoonen deeden hem grootè
aanbiedingen; by bedankte 'er voor. Ryk was hy door
den. kleinen kring zyner benoodigdheden. Zeer eenvoudig, als een Wysgeer, ging hy gekleed; zyn tafel was
eenvoudig. Van dien tyd af, dat by zich in holland meest
onthieldt, ging hy in zwart laken. Aan zyn tafel gaf
by de voorkeus aan groente en fruiten, boven vleeseb,
Zyne Voormiddagen waren aan de Letteroefeningen ge
verdeelde hy tusfchen de ver=-wyd.ZneNamig
keering met zyne Vrienden en den arbeid in zyri
tuin.
Zwak was hy van gezondheid; dan hy droeg 'er zorgt
voor, zonder flaaffche befchroomdheid. Men weet hoe
veel invloeds de driften daar op hebben. DESCARTES
was des overtuigd, en bevlytigde zich íleeds om dezelve
te regelen. Hier door weet men dat FONTENELLE bykans een Eeuw zyn leeven rekte. Men moet bekennen,
dat DESCARTES bet by lange na zo verre niet bragt.
Maar," dus fchreef by eens aan een Vriend ; „ in
„ ftede van het middel gevonden te hebben om het Leeven te behouden, heb ik een ander, veel zekerder,
,, uitgedagt, naamlyk om den Dood niet te vreezen."
Ten Linfpreuk .hadt.hy, die de eenzaamheid en afzondering zogt, zo uit fmaak als met opzet, het zeggen van
OVIDIUS genomen: Bene qui latueit, bene vixit. - „ Verhooien te leeven is gelukkig leeven!" Veel hadt hy ook op
met eene Spreuk van SENECA: Illi mors gravis incubat, qui
notus Eimis o;nnibus, ignolus mmaoritur Jibi. — i , Ongelukkig hy, die, 1lervende, al te bekend aan anderen is , eri
fterft zonder zichzelven te kennen!"
Vroeger en laater Schryvers hebben van deezen Wys geer
;
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geer zeer voordeelige Getuigenisfen oegeeven, fchoon zy
zich niet blind betoonden omtrent Sc Gebreken die zyne
Wysbegeerte aankleefden. Wy zullen de hoogklinkende
Loftuitingen van SAMtyEL MORESIUS , ALEXANDER MORUS, MORHOFF, en anderen, niet ophaalen. Min met hem

vooringenomene gewaagen te zyner eere.
Dr. BARROW fchryft, , dat DESCARTES ongetwyfeld
„ een zeer verffandig Man , en waarlyk een Wysgeer,
„ was; dat hy tot dat gedeelte der Wysbegeerte, 't welk
„ tot de Stof en Beweeging behoort , mogelyk grooter
bekwaamheid bezeten heeft dan iemand anders; dewyl hy
zeer ervaaren was in de Wiskunde ; dewyl zyn geest ,
„ door natuur en gewoonte tot diepzinnige befpiegelingen
gefchikt, en vry van Vooroordeelen en Volksdwaalin„ gen, verrykt was met Bene groote menigte van zekere
„ en uitgezogte Proeven. Daarenboven bezat by eene
„ groote Beleezenheid, en was, door zyne eigene verkiej
zing, ongehouden om nuttelooze Boeken te leezen, en
„ niet belemmerd door de beflommeringen des leevens.
In hem ging eene onvergelyklyke doordringenheid van
Oordeel gepaard met een vlug Vernuft, en eene uit„ muntende bekwaamheid om 't geen hy zelfs uitge„ dagt hadt met de grootfile duidlykheid uit te drukken;'
Dr. EDMUND HALLEY fchryft, in een Stuk over de Gezigtkunde, aan den Heer WOTTON, en door deezen laatst.
gemelden uitgegeeven in zyne Refiexions upon ancient and
modern Learning: „ Wat de Doorzigtkunde betreft, fchoon
„ zommigen der Ouden de Straalbreeking aanmerkten als
een natuurlyk gevolg van de doorfchynendheid der Mid„ delfioffen, was DESCARTES, egter, de eerfie, die, in
„ deeze Eeuwe , de Wetten der Straalbreekinge ontdekt, en
de Doorzigtkunde tot eene Weetenichap gemaakt, heeft."
Dr . JOHN WALLIS , gewaagende van deezes Mans ervaarenheid in de Algebra en Meetkunde, zegt, „ dat hy
„ deeze grootendeels verfchuldigd was aan her Werk van
den Heere HARRIOT, ten tytel voerende, Artis Anali„ ticce Praxis, waar op de Leerwyze van de Cartefaaan^
/che Algebra gegrond was; dewyl men naauwlyks iets
van de zuivere Algebra by DESCARTES aantrof, 't geen
„ niet s eerst in HARRIOT was; maar de Toepasfing van
de Algebra op de Meetkunde, of andere byzondere
„ onderwerpen, van welke DESCARTES zich wist te be„ dienen , is in de Verhandeling van HARRIOT niet te
„ vinden."
,,
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VOLTAIRE fchryf , van deezen Wysgeer gewaagende:
„ De Natuur hadt DESCARTES bedeeld met eene fterke
„ en fchitterende Verbeeldingskragt; hier door werd hy
„ een zeer zonderling perfoon ; zo in zyn byzonder leeven, als in zyne wyze van redenkavelen. Deeze Ver„ beeldingskragt kon zichzelve niet bedekken in zyne
, Wysgeer:cre Werken, die allerwegen doorzaaid zyn met
„ fchitterenc e Leenfpreuken. De Natuur hadt hem tot
een Dichter gevormd ; hy fchreef een Dichtftuk ten
„ vermaak van CHRISTINA , Koningin van Zweeden ,
„ 't geen men, e g ter, agterwege gehouden heeft. De
„ grenzen der Wiskunde strekte hy veel wyder uit dan
by dezelve aantrof, even gelyk NEWTON naa hem ge„ daan heeft ; hy daot allereerst de wyze uit, om door
Equatien Kromme fynen uit te drukken. Hy pastte zyn
wiskundigen en vindingryken geest toe op de Doorzigt„ kunde, die, door hem behandeld, eene nieuwe Kunst
„ werd; en, tastte by in zoinmige dingen mis, de rede
„ daar van hebbe men daar in te zoeken, dat hy, die het
„ eerst een Land ontdekt, niet terftond op eenmaal alle
„ de eigenfchappen van den grond kan kennen. Zy, die
naa hem komen, en die Landen vrugtbaar maaken, zyn
„ ten miniren aan hem de ontdekking verschuldigd." —
VOLTAIRE erkent, dat 'er onnoemelyk veele dwaalingen
zyn in de Werken van DESCARTES; doch voegt 'er nevens, „ dat de Wiskunde een Gids was, door deezen Wysgeer verkoozen , en die hem veili g zou geleid hebben
langs de veelvuldige paden der Natuurlyke Wysbe„ geerte; niet te min verliet by deezen Gids, en gaf
„ zich geheel en al over aan het maaken van willekeu„ rige Veronderttellingen ; hier door werd zyne Wysbe„ ge: rte niet meer dan eene vernuftige Roman , alleen
„ gef^.hikt om de onkundigen te vermaaken. Mn zal niet
te veel van hem zeggen, als men verzekert, dat by zelfs
„ groot was in zyne misílagen. Bedroog hy zich zelven,
„ by deedt het althans op eene geregelde wyze. Hy ver.
„ dreef alle de ongerymde harsfenfchimmen, met welke
men de jeugd twee duizend jaaren hadt opgehuld. Hy
„ leerde zyne Tydgenooten hoe zy moesten redenkavelen,
en onderwees hun hoe zy zyne eigene wapenen tegen
„ hem moesten gebruiken. Indien DESCARTES niet in goede munt betaalde, deedt by, nogthans, grooten dienst,
„ door eed munt van nog valfcher alloy in onbruik te
brengen;'

„
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oe gelukkig tyti de tydén , die den mensch de veyheid
geven om te kunnen en te mogen denken, en f5 eken i
Vryheid , geene losbandigheid , maakt de tyden ge+
gelukkige tyden zyn de zulken , waar n men -lukig^
zich vereenigt, niet om te verderven, maar om te behouden,
om de Broederfchap aan te kweekeu, om het algemeen heil
en dat van ieder in het byzonder met alle zyne vermogens bevorderlyk te wezen. Deze is de waare Vryheid, era
al wie daar van gebruik maakt is een waardig Lid der Maat Alle Menfchen zyn onze Broeders , en flaan
fchappy.
en wat zal iemand niet
in eenen gelyken graad met ons
doen, om zynen Broeder te behouden?
De kloekmoedige Man laat zich niet bewegen, wat hem ook
moge voorkomen, als by het gelyk en het regt aan zyne zydè
heeft. By is als een rots, die onbeweeglyk blyft, hoe
zeer de florntwinden woeden, en de bruifchende golven tege►r

dezelve áanklotzen.
Hoe weinig denken veele menfchen, wanneer zy vn anderen
weldaden ontvangen hebben, aan de complimenten , die zy daag
op maakten. Het is gemeen, „ altoos die weldaden te zul..
nimmer te vergeten de verp'.igting, welke
len gedenken
eerder zich zelven,
zy den Weldoener verfchuldigd zyn
deze zyn doorgaans
dan zynen Weldoener, te vergeten"
de verzekeringen, welke men van hum ontvangt,. die men wel
Ja die betuigingen zyn zo gemeen, dat-gedan
heeft.
men zou wonen zyn wereld niet te verftaan ,wanneer men, op
ontvangene weldaden , zulke complimenten niet maakte, en zo
dra alles niet weer vergat, wat men ten dezen opzigte gezegd
Dan ontvangen weldaden niet te gei
of beloofd heeft.
denken is vry algemeen : maar het is eerie onvergeeflyke boos:
;leid, en een bewys van een a lerbedorvenst hart, wanneer men
zyne Weldoeners beledigt, vervolgt, en zoekt te -bederven,
.._.. Zyn zulke menfchen de zamenleving wel waardig?
zouden ze niet verdienen geteld te worden onder de--pescen eetlei
En deze menfchen zyn allergevaarlyksa
Maatfchappy ?
•
dan nog des te gevaarlyker,, naarmate hunne vermo.
gens, en invloed, die ze op de algemeene belangens hebben,
grooter zyn.

C. v. D. G.

N A B E R I G T.
NB. De Lose Bedenkingen van den Burger M. N; zyn, hoe
welmeenend ook , ce los opgellagen 1 om 'er gebruik van ce kunt
flea maaleen,

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KUNSTEN EN WEETEN=
SCHAPPEN, BETREKKELYK,
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op GENESIS XVI t-3,' XXX: , 9.

ffchoon men , in 't zo' nuttig gebruik der i . eisb&
fchryvingen, ter toelichting van de H. S., zig by
0
Zonder moet bepaalen by die van hun , welke reisden

in de Landen, die de tooneelen waren, waar op de voor;
haamile gebeurtenisfen , door de gewyde Schryve.rs ge
boekt, voorvielen, in welke zy zelven leefden, df die
aan Palceflina grensden , of met welker Inwooners de
Ifraëlieten in Benig verband ílonden (*), zyn 'er nogthans
gevallen, waar in ook geloofwaardige Berichten, aangaande de Zeden en Gewoonten van andere Landen en Volken
den Uitlegger kunnen te Rade komen : men mag zig van
deeze, onder anderen, veilig bedienen, om te toonen, dat
zekere gebruiken, van welke de Bybelfche Gefchiedenij
gewaagt, die ons onvoeglyk dunken, en aan het Onge=
loof aanleiding tot (potten gegeeven hebben, in de daad
by andere Volken nog in zwang gaan, en dus, ten zy
men zig zelven, in 't oog van kundigen, befpottelyk maa=
ken wille, niet als onwaar kunnen befpot worden, Door
een Voorbeeld zullen wy dit ophelderen.
,

GENESIS XVI:

1-3; XXX: 3, 9

Zonderling. komt het ons voor, in deeze plaatzen te
leezen , dat Vrouwen zelve, aan haare Mannen , andere
Vrouwen, of Bywyven, geeven, en hen verzoeken deeze tot hunne Bedgenooten te maaleen. Dit is egter 5 naaf
het
(*) Vei'g. G. KutrsR's PerAtarideiing, ever het geen stierf de 4étragten en te vermyden heeft, in de Opheldering der LL S. ui!
Reisbefcaryvingen. In de herhandelingen f uitgegeeven door hel
Zeeuwsch Genoot/chap der Weetenfchoppen % te Vlisfingen j 11 ira
;

bi. 361.
MEHC 1796. NO. 5,
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het berigt van fRuen , onder meer dan één Volk van
Afrika in gebruik.
Van de Galtas, een Herders -volk in Jbysf2nié, fchryft
by (*): „ De Veelwyvery is de Gallas geoorloofd, maar
„ gewoonlyk vernoegen zy zig met , ééne Vrouw. Zy
„ zyn zelfs zo maatig in dit ftuk, dat het de Vrouwen
„ zyn, welke de Mannen verzoeken, het getal hunner
„ Echtgenooten te vermeerderen. De liefde jegens haare
kinderen fchynt ♦ grootelyks de overhand te hebben
„ boven de zugt tot vermaak en wellust; en deez' edele
„ trek doet die Wilden te veel eer aan, dan dat men
„ dien zou vergeeten. Eene jonge Vrouw, welke één of
twee kinderen by haaien Man heeft , bidt hem eene
„ andere Echtgenoote te neomen; en, om hein hier toe ge„ reeler te brengen , wyst zy hem de fchooníle Meisjes
aan, welke zy kent, inzonderheid die geenen, welke zy
gelooft meest gefchikt te zyn om Moeders te worden.
Na dat de Man zyne keus gedaan heeft, gaat zy naar
de tent der jonge Dochter, .plaatst zig, in eene írnee„ kende geífialte , voor de deur, tot dat de geenen, die
„ binnen zyn, haar gezien hebben. Dan noemt zy zig
„ overluid; en roept: dat zy de Dochter is van zulk
„ eenen; dat haar Man alles bezit het geen eene Trouw
„ kan gelukkt maaken; dat zy niet weer dan twee kinde„ ren
(*) JAMES BRUCE Voyage en Nubie & en Bbysfinie eatrepris
pour decouvrir les Sources du Nil. L. III. T. III. p, 426-428.

Paris 1791 , en II B. C. 2l, 222. der Hoogduitfche Vertaaling
von J. J. VOLHMANN mit einer Vorrede and Inm. von j. F.
BLUMENBACU. Leipz. 1 79 0 , 1791. Hoe veel men, met grond,
in deeze Reis kan berispen, en fchoon men BRUCE niet kan
vryfpreeken van onnaauwkeurigheid in 't aanhaalen van de ge
Ouden; van gebrek aan taalkennis; van overy--tuigensfdr
ling in de toepasingen, welke by maakt; van zugt tot vreemde Hypothefen; van tegenftrydigheden, en andere gebreken; is
nogthans de Echtheid zyner Reis, en de Geloofwaardigheid
zyner berichten, over 't algemeen, by bedaarde Oordeelkundi
gen, buiten allen twyfel, en in zaaken van dien aart, als wy
hier van hem ontleenen, kan men gerust op hein aangaan.
Met . zie de Voorrede van BI, JMENB ACH voor het eerde Deel
der Hoogduitfche Vertaaling, en zyne Yorerinnertsng voor zyne
flsmnerkungen; als mede de Allgemeite Bemerkungen von TScti.
SEN. beide geplaatst in 't laar fle , of vyfde , Deel der gemelde
Overzetting. welke meer dan één voordeel heeft boven de
Fraufehe, die wy volgden.
,
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ren heeft; en dat, dewyl haar gezin zo zwak is, zy de
jonge Dochter, welke in haare tent is, bidt om haaren
„ Man te komen trouwen, op dat hun gezin magtig 'wor„ de, en haare kinderen, ten dage van eengin flag, geen
„ prooi der vyanden worden mogen. — Men moet in aan-

„ merking neemen, dat in de daad de huisgezinnen der
„ Gallas zig altoos, zo in hunne binnen- als buitenland„ fche oorlogen, faam vereenen.
„ Wanneer de eerfle Vrouw eene tweede Echtgenoote
„ voor haaren Man bekoomen heeft, brengt zy zelve haar
„ tot hem ; doet haar by haaren Man liggen, en, hen al„ leen gelaaten hebbende, geeft zy een Feest aan de Ver„ wanten haarer nieuwe Gezellinne. Zy brengt haare
„ kinderen daar te voorfchyn, en elk der Manmen legt
„ de handen op 't hoofd der kinderen , en verbindt
zig, door Benen Eed, om met hun, als met zyne eigene, te leeven en te literven. Na deeze zoort van aan„ neem ing, worden de kinderen by alle hunne Verwanten gebragt, en brengen zeven dagen (*) door met
„ hun te bezoekep . Geduurende dien tyd, blyft de Man
, met zyne nies ve Vrouw t'huis; en wanneer de zeven
dagen verloopen zyn, geeft hy eene Maaltyd, aan welke
„ de eerfle Vrouw naast hem zit, en de tweede aan tafrI
dient. Van dat oogenblik aan , herneemt de eerfte
Vrouw haare Rechten , en de andere' wordt als eene
„ beminde Dochter behandeld. Ik veroorloof my, in 't
,,. voorbygaan, aan te merken, dat 'er, naar ik geloof ,
„ veel tyds zou noodig zyn, ter invoering deezer ge
„ woonte onder onze jonge Engelfche Vrouwen (f."
Het zelfde verhaalt by mede van de Shangallas. „ De
„ Shangallas," fchryft hy, „ beftaan , gelyk wy opge„ merkt hebben, uit verfcheide Stammen, of onderfcbei„ de Natiën, en deeze Natiën zyn wederom verdeeld
„ in Geflagten of Gezinnen, welke elk door een byzon„ der Opperhoofd beftierd worden, maar die zig faam ver„ eengin, in alles het geen betrekking heeft tot hunne algemeen vyanden, de Abysfiniërs en Irabieren. Zo mee„ mgmaal eene Natie der .Shangallas, als , by voorbeeld ,
,, de
(*) „ De Gallas," zeide hy even te voren, „ beminnen zeer

het zevental, en zy hebben hun talryk Volk in drie zevea-

„ tallen van Stammen verdeeld."
(t) En ouder onze Bataa#fctheis!
G2
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„ de Stam der Baafas, iet, ten Noorden, tegen de dra„ bieren , of, ten Zuiden , tegen de Abysf viers, onder„ neemt, vegt elk Gellagt faam, en de behaalde buit
„ wordt alleen verdeeld onder de Leden van dat Geflagt.
„ Ook zoeken de Moeders, welke het nadeelige kennen
,,, van een zwak gezin te hebben, dit zo veel in haar is
„ te vermeerderen; en de Man is verpligt onder te doen
„ voor de aanzoeken zyner eerfte Vrouw, om meer an„ dere te noemen. Zy gaat deeze voor hem zoeken, byna
op dezelfde wys, als wy gezien hebben dat zulks by
de Gallas in gebruik was (*)."
Zo ook namen ABRAHAM en JACOB niet zelven hunne Bywyven, ter voldoening hunner zinnelyke lusten ,
maar alleen uit toegeevendheid jegens hunne Vrouwen,
zonder 'er aan te denken , dat hier in eenig kwaád lag.
Het zelfde beginzel, om namelyk haare gezinnen magtig
te maaken, zal by die Vrouwen, voorai by SARA, medegewerkt hebben, om haare Mannen nieuwe Echtgenooten
te geeven; en deeze bleeven , insgelyks , altoos aan de
eerfte Vrouw ondergefchikt.
(*) a. b. L. III. T. IV. p. 586-588. II B. f. 548. der

Iloogd. Vert.

De Zender van dit Stukje housde het ons ten goede, dat
ivy van de andere Aanmerkingen, om by ons voldoende redenen, geen gebruik maaken.

WAARNEEMING WEGENS EENS SCHUBBIGE LAZARYE. (Lepra Squammofa.) Door SPRENGEL,

Hoog leeraar te Halle.

einig tyds geleden werd eene Vrouw van zg Jaaren
in ons Ziekenhuis gebragt, die geheel met linnen
W
bewonden was , en een ondraaglyken reuk van zich gaf.

Na het afdoen van het linnen, vond ik de geheele oppervlakte van haar lichaam rauw en zeer rood, fchynende
als ontdoken te zyn, terwyl tevens al het hair was uitgevallen. Van alle kanten vielen 'er, van de huid, eene
menigte witte of geel-grauwe kortten af, die omtrent de
dikte van een nagel hadden. Verzweeringen, gezwellen
of
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of puisten, werden 'er op de huid niet gevonden; maar de
rauwe huid was zeer heet , en aan alle zyden ontlastte 'er
De Nagels
zich een fineerig ftinkend zweet uit.
waren zeer dik, met knobbels bezet, en gefpleten.
De Lyderes wis ten uiterf}en vermagerd en verzwakt.
H Iaar pols vond ik . ongemeen fnel en klein, de ademhaaling benauwd en kort , echter zonder hoest. Zy was
dikmaals aan flauwten onderhevig, vooral wanneer zy in
lang niet gegeeten had. De flaap was onrustig en afgebroDe uiterlyke zinnen waren onbefchadigd; doch
ken.
haar geheugen zeer gebrekkig, zb dat zy buiten flaat was
om zelve het beloop haarer Ziekte t verhaalen. Voor
't overige had zy vry goeden eetlust, en veel dorst. Haa-°
re Stoelgangen waren zeer overvloedig en ongebonden,
Het water
en liepen haar dikwyls ongevoelig af.
had het uitzien van Paardenpis, en werd in eene geringe
hoeveelheid geloosd.
Omtrent het ontftaan der Ziekte, verhaalde haar Man
het volgende: Vóór het trouwen was zy altyd gezond geweest, maar, na drie weekera gehuwd te zyn, begon zy
een korttig uittiag op het agterhoofd te bemerken , t welk
een zeer tinkend vocht opgaf, en dikke kortten maakte.
He hair begon vervolgens op die plaats uit -te vallen ,
en zy had geen gevoel in dat deel, maar des te meer in
de omliggende plaatfen. Hierby voegden zich geweldige hoofdpynen, die haar allen flaap benamen.
Twee maanden daarna kreeg zy eene anderendaagfche
Koorts, die zeer hevig was, en deze byzonderheid had,
dat zy geduurende dezelve geftadig verpligt was zeer
f}erk te niezen. — Na eenige aanvallen bleef de Koorts
van zelf uit, en na dien tyd verfpreidde zich het ongemak over 't geheele lichaam, en 'er was ten laatfien geen
plaats meer te vinden , die niet met dit uitflag bedekt
werd. Het hair viel overal uit, en zy werd daarby met
geweldige aanvallen van Aamborftigheid geplaagd, waar
door zy genoodzaakt was het bed te houden.
Tegen den Winter begonnen de toevallen te verminderen, na dat de fchubben in grooter hoeveelheid afge.
vallen waren; de kragten van de Lyderes vermeerder
gezondheid begon te verbete--den,hargl
ren. Doch in het voorjaar kwam dezelfde anderendaagfche Koorts weder , en met dezelve ook het voorig ongemak. --- Des Zomers verminderde het gebrek op
nieuw,
G3
-
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nieuw, en bleef den volgenden Winter ook draaglyk. -•
Doch in de Lente vertoonde 'er zich op nieuw eene
Koorts, en na dezelve ook weder het huidgebrek, en dit
bleef op dezelfde wyze voortgaan, tot dat zy in het Zie
werd.
-kenhuisgbrat
De Geneeswys, die ik in dit geval beproefde, beftond
eerst in versterkende middelen , om daar door Naare
krachten , die uitermaate gering waren , te verbeteren.
Vervolgens deed ik haar pillen uit het Sulphur ,iurat.
Intirnonii, Mercurius duk., Extr. Cicutz, en Osfegal,
gebruiken, waarby ik een afkookfel van de Rad. Caneis Arenarie, de Cort. Ulmi, & Stipit. Dulcamar. en
naderhand ook yan de Viols Tricolor, deed inneemen.
Uiterlyk deed it haar wasfchen met een af kookzel van
de Cort. Rhamni Cathart. , en ook op eenige plaatfen
met ongezouten boter beltryken.
Na het gebruik dezer middelen zyn allengs de flauwten uitgebleven, de buikloop geftild , terwyl tevens de
huidfchubben zich in grooter hoeveelheid hebben afgefcheiden , en het fterk zweeten veel verminderd is.
Tegen de benauwdheid der borst , zyn de Flores
Zinci en de dsf. Fcctida in Spirit. Minderen i opgelost,
van veel nut geweest.
Eindelyk zyn 'er ook baden met de Loog van ongebluschte Kalk en Zwavel aangewend , die veel voordeel fcheenen te doen. Althands het gebrek is te
zulk een guntligen toeftand , dat zich-genwordi
veel hoop opdoet op eene verdere Geneezing.
Voor 't overige blykt het uit deze Waarneming, dat
de waare Lazarye uit het Westen nog niet geheel geweeken is , dewyl alle de verfchynzelen dezer Ziekte volmaakt overeentiemden met de befehryvingen
van de Lepra Squamrnofa , welke door de Arabieren met den naam van Cheresch, of Kuba, beltempeld is.
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EEN FRAGMENT.

Wat kan de Schepper anders doen dan wondeten? Zou Hy zelf
als zyne Werken P blaar zal. ik den
lof beginnen , welke nimmer moet eindigen ? Hoe wordt alle lof
Hem toegekend!

zoo onbegryplyk niet zyn

E. YOUNG.

--- --- ---

Onder anderen is myne gewoonte, om, by heldere avonden,
geheel alleen, eerre wandeling te onderneemen, fomtyds
ver van myne eenzaame woonmg verwyderd. —
Ik wandelde dan voord, en ylings bevond
ik my op eene groote heide, op Benen Reilen heuvel. Het
was nacht. De geheele uitgebreide vlakte was als
roet een rouwfloers bedekt; myne oogen konden op het
vlakke des aardbodems niets ontdekken. Alles was
í1i1 als de dood , ik hoorde alleen de Klok van eenen
tooren van het nabygelegen Dorp elfmaal flaan, en, dewyl
nmyn oog op aarde niets konde befchouwen, hefte ik myn
gezigt naar boven, en aanfchouwde de hemelen, die boven onze hoofden rollen. Aan derzelver azuure gewelven flikkerde een naamloos getal, eene tallooze menigte, van flonkerf%arren en planveten. De ééne vertoonde
zich helderer, glansryker, dan de andere, aan myne oogen.
Welke verbaazende lichaamen (*) ! riep ik
verwonderingvol uit. Hoe veele van deeze ontzag
bollen, dacht ik, zyn 'er niet, die, fints de wording-lyke
van dit Heelal, reeds hunne vonkelende ftraalen uitgefchooten hebben , zonder dat dezelve tot op dit oogenblik tot onzen aardbol zyn doorgedrongen wel
nimmer van eenen ílerveling, eenen-kerftalnmisch
bewooner van dit benedenrond, zullen aanfchouwd worden, al leefde by duizend duizend jaaren , en wat toch
is
—

(*) Men rekent, dat JUPITER omtrent veertienhonderd en ne.
gen en zeventigmaal, SATURNUS duizend en dertigmaal, en u.-ANus tagtigmaal, grooter dan de Aarde is; welke verbaazende
grootte moeten dap., de vaste Starren , die alle Zonnen zyn ,
nier hebben ! Men rekent onze Zon veertienhonderdduizendmaal grooter dan de Aarde, die wy bewoonen.
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is fneller dan het Licht (*)? ô! Hoe gedachtenloos ver
moeten dan dezelve van ons verwyderd zyn (t).
Hoe veele ons onbekende Dwaalftarren zyn 'er misfchien
niet (l.) , welke alle nogthans tot ons Zonneftelfel behooren. — --- Zyn alle die Starren , die myne oogera
begluuren, ten onzen nutte gefehapen ? neen,. o neen!
'k Ver(*) Het Licht legt in éénen Polsflag meer dan veertig dui.
tiend mylen af volgends eerie andere berekening zou het.
,zelve tien millioenen mylen in eét e minuut doorloopen.
Welke Natuuronderzoeker , " dus zegt Prof. H, SANDER,
,. kan zich beroemen , dat by de fnelheid, waardoor.het licht
„ voordgezet wordt , begrype ? De verduisteringen , die de
Wachters van Jupiter ondergaan, hebben een middel aan de
„ hand gegeevèn, om de fnelheid van hetzelve te berekenen,
en men rekent, dat eene kraal der Zon, welke 3o,000 halve
aarddiameters (ieder à 86o Duitfche mylen, of 1o75 Holland.
„ fche uurei) van ons afgelegen is, binnen den tyd -van 8 mi„ nuuten tot ons komt. Groote God ! hoe groot is de kracht
„ der Natuur, wyl zy lichtdeeltjes 4o,000 mylen in den tyd
van éénen polsslag, die byna als geen tyd aan te merken is,
voordlluuwt." Zat das Buck Iitog. , feite 266. Zie ook
over de fnelheid van het Licht w. DERHAM, Godgeleerde Na
;uurkunde, bladz. 29. volgg., en andere Schryvers.
(f) Misfchien zyn 'er Planeeten , nog oneindig verder van
ons verwyderd dan Uranus . welke eens toch zullen ontdekt
worden. Misfchien zyn veele Comeeten op hunne loopbaan nog nooit zoo digt onze aarde genaderd , dat zy van ons
konden befchouwd worden.
(.^) Waarfchynlyk zal 'er tusfchen Mars en 7upiter nog een
Planeet ontdekt worden , wyl de aflland deezer twee Dwa 1.
#arren niet geëvenredigd is aan dien der -andere. -- „ rREDERtfi WILLEM HERSCHi L , van Hanover, Muziek - Direc`&eur
te Batts, inEngelaijd,gediend door een uitmuntend Telescoop,
vondt , in den dertienden avond van Lentemaand des jaarra
1781, by een ongemeen gelukkig toeval, de nieuwe Planeet.
,

URANUS , GEORGIUM SIDUS , HERSCHEL, geheeten , eene zoo

,, zeldzaatne als gewigtige ontdekking , dewyl men ze degenigfde in haare foort, federt drie duizend jaaren , noemen
moet." J. F. MARTINET , Hist. der Waereld, VII Deel , b1.
4$S 459 Op het voorlel van Prof. BODE, te Berlyn, wierde
die nieuwe Planegt Uranus genoemd, wellen naam zy thands
^J emeen draagt. Anderen ngemden dezelve,, enkel uit vleyery,, naar den Koning, GEQRG I1I , Geörgiujn Sids;, beter dark
beide. benanmingen ware de naam HEUScsEI geweest , om dug
den naam van den Ontdekker dankbaar te vereeuwigen.
.

,

,
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^--'k Verban dien blinden waan;
Wis, al wat leeft, in onderfcheiden' rangen,
Moet hier, voorwaar I tot hoogvr 'eind beftaan,
Dan flechts om my, of myn verdwaasd verlangen;
'Er heerscht alom een trefly.k Godsverband;'
't Heelgil vertoont een welgevormde keten;
Elk fcbepfel is een fchakel in zyn' Rand (*).

God, de Almagtige, is een allerwyst Weezen. Hy heeft
alles niet om 's menfchen wil voordgebragt. Iedere Star
is eene waereld, zy is bewoond van redenmagtige fchepfelen. Van fchepfelen minder dan het Menschdom (t)? ó Dwaaze itching! — Neen! maar van
fchepfelen veel verhevener dan wy, nietige ftofbewooners.
God, de Alwyze, is een God van de naauwkeurigHe orde, Hy heeft ook hierin zyne verhevene, zyne onuitfpreeklyke, wysheid ten toon gefpreid.
Alles heeft
zyne trappen; 'er is geen fprong in zyne werken, neen
voorzeker! 'er is eene allerjuistfte overgang in het werk zyner handen, van den verächtften worm , die voor onze
voeten in liet stof wriemelt, tot den verhevenften Seraph,
die voor den throon des Eeuwigen aanbidt. —
ó ! Welk een verbaazende fprong zou het weezen, indien
wy, eenen overgang maakende van het mindere tot het
meerdere, van den ilerveling tot den Engel moesten opklimmen, zonder dat deeze tusfchenruimte, indien ik my
dus mag uitdrukken, door andere Weezens ware aangevuld, neen! -- dit kan met Gods wysheid niet beflaan ! —. --Zyn deeze Star-, of, zoo men liever wil, deeze Planeetbe.
wooners niet de Kinderen Gods, die by de Grondvesting
deezer aarde reeds juichten -- zyn die Kinderen Gods niet de

be-

*) J. VAN IAASTEaT, Mengelpoézy, bl. 19.
(f) Zie over de bewooners der Planeeten, enz. c. HUIGENS,
Waereldbefclzouwing , w DEKHAM , Godgeleerde Starrekunde,
bladz. 35, en andere Schryvers. Ik geloof, dat de bewooners van de eene Planeet (de. vaste Starren zyn Zonnen , dus denkelyk onbewoond , dewyl haar verbaazende gloed, waardoor zy
haare Planeeten verwarmen , ter bewooning haar ongefchikt
maakt). volmaakter zyn dan die van eene andere; doch dat
Beene dier fchepfelen minder zyn dan de bewooners van one Planeet,. de 4arde; zoo dra, wy, maar ééne fport laager
dan de Mensch nederdaalen', dan raaken wy aan reden ooze ,
schoon zeer fchrandere, Dieren.
.
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bewooners der Morgenftarren (*) ? Ja, S ja
Wanneer , want alles buiten God heeft zyn beihaan van
deeze gefchapen?
God ------ wanneer
By het
zesdaagfche Scheppingwerk?
Neen, voorzeker! —
Dit verhaalt ons MOSES niet ; hy geeft ons. eene algemeene befchryving der geheele Schepping (j ), daarna gaat
hy, en dit was ook enkel en alleen zyn oogmerk, tot
de. formeering van onzen Aardbol in het byzonder (+)
over ; derhalven zyn deeze verbaazende Bollen , die boven onze hoofden zweeven , eer voortgebragt; zy had.
den, niet ,alleen eenige jaarhonderden, maar zelfs duizende
jaaren, vóór de voltooijing van onzen Aárdbol, reeds hun
bedaan. -- Toen waren zy reeds aanwezig. — Toen --•
S toen reeds wierdt de Almagtige van derzelver voortreflyke Bewooners gepreezen , verheerlykt.
— Zy verheugden zich, weetende, dat God onze Waereld zoude
fcheppen. — -- Zy zongen Gode halleluja's toe voor
hunnen verhevenen Raat , zy ook bezongen Gods heerlykheid, ziende zyne wysheid, zyne magt, in het voordbrengen zyner Schepfelen (S). — — —, Hoe groot zyn
uw

! — — ..._

zyn

-

--

(*) JOB XXXVIII: 7. Deeze plaats is uitmuntend opgehelderd in den Bybelminnaar, IV Deel, hl. 276. feqq., waar
tevens wordt aangetoond, dat Kinderen Gods eigeulylt bete•
kent : Geliefde byzonder geliefde — Schepfelen van God.
Morgenflarren zyn hier Waerelden.
(t) GENESIS I: I.
Zou deeze Aarde niet reeds ee( ) Gce . I: 2. enz.
nige honderde jaaren vóór haare verdere befchaaving en polysting, welke mosEs ter aangehaalde -'plaats opgeeft, bellaan hebben? Wentelde zy toen niet reeds om baare as?
IIeeft zy hier door niet haare knolronde gedaante? Was
zy toen geen Bajes•d , wordt dit niet bedoeld , als zy woest
en ledig genoemd wordt ? --- 6 Ja ! zy was toen een Chaos,
een rudis indigestaque moles, zo als ovrnsus haar zeer fchoon
noemt, Metaanolpl,ofeon , Lib. I. Fab. I. vs. 7.
(S) ,, Groot is de gedachte , dat God reeds lang voorheen.
„ eer Hy de Aarde fchiep, andere Waerelden, en op deeze
Waerelden aanbidders en verëerers, gehad heeft. Deeze Wae„ relden gaven, toen het voor de eertlemaal over de met duis„ ternis bedekte wateren (GErcESIS 1: 3.) licht wierdt, haare
„ vreugd over Gods magt en goedheid met gejuich en gezang
„ te kennen:' — Das Buck HIDE on HEINRICH SANDER a
-

feite a62.
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rice werken --- d1 f el ovah ! — Gy hebtze allen met
ivysheid gemaakt (*) !
Zullen deeze ilemelbollen (dus vraagde ik. my al ver
na denjongften der dagen, ook dienen tot verblyf--der),
Zullen zy, onder het ge.
plaatzen der Gezaligden?
leide der HemeIfche Geesten, alle die Waerelden doorwandelen, en aldaar Gods magt en Majefteit bewonderen?
Zullen zy daar, met Engelen - taaien , hemelfche melodien,
over het ontzaglyke van Gods werken, aanheffen?
Wie kan alle deeze Vraagen beantwoorden? , Geen Ster
geen Eerst- Engel!
Wie verliest zich-veling
niet in de werken van Gods Schepping? Hoe veel weeEen enkel NIETS.
Wat wee
ten wy 'er van?
ten wy van alle de hemellichten? Dit zyn voor ons
donkere raadzelen ! Dus redende ik by my zelven —
en -- ik verloor my gedachtenloos in de hoogfle Starren.
kringen. Eindelyk riep ik uit met ELIHU : God is
groot, en wy begrypen het niet (t) ! Alle Gods werken
zyn wonderen, wie kan ze begrypen, dan Gy alleen, 6
Onbegrypelyke ! Ik verliet hierop mynen geliefden
heuvel , en met het aanbreeken der morgenfchemering
trad ik weder myne eenzaame wooning binnen. — Hier
leef ik — hier is het, dat..........
S.
,

*) PSALM CIV: 24.
SANDER zet dit vers over: Cod
(t) JOB XXXVI: 26.
is graeter, dan dat wy Hem geheel zouden doorzien kunnen!

?ROEVE, OVER DE UITWERKZELS VAN HET LANDBOUWEND LEEVEN OP 'S MENSCHEN AART, GESTELTENISSE , EN MAATSCHAPPYELYK GELUK.

(Overgenomen Uit WILLIAM FALCONER'S Remarks.)

(Vervolg van bl. 79.)
Over de Uitwerkzels des Landbouws op der Menfchen

Zeden.

redenen doen zich op, om te gelooven , dat de
overgang van het Herders- tot het Landbouwers leeV eele
ven,
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ven, in verfcheide opzigten, bevorderlyk is voor het Ze.
delyk Charadter.
Toen eerst de kennis van byzonderen Eigendom f}and
greep, was de zugt om die te verkrygen geweldiger dan
in volgende Tydperken. De Menfchen gevoelen, op dien
tyd, den invloed niet alleen van de Magt en Agting daar
aan gehe^t, en voldoeningen welke dezelve verfchaft; maar
worden er ook door getrokken als iets nieuws, en gevolglyk is hun trek daar toe verbaazend groot (*)., en
wel byzonder tot de Eigendoms - tekenen, als de kostbaare
Metaalen. Van hier de geweldige gretigheid tot Goud,
aan den dag gelegd door de Noordfiche Volken, die het
.Romeinfclie R y k overftroomden; en, in zeker voege, door
de Spanjaarden, die Peru en Mexico innamen (t), voor
welke laatstgemelden de veelheid der ontdekte Rykdommen zo nieuw en onverwagt was als die de eerstgemelden verkreegen.
Volken ook, die eerst nieuwlings met den Eigendom bekend worden, en, uit hoofde hunner voorige leevenswyze, eene groote maate van woestheid in hun Character
bezitten, maaken geen onderfcheid in 't geheel in de middelen om denzelven te verkrygcn, hoe gewelddaadig ze
ook mogen weezen. Van hier de fchriklyke Rooveryen
der Noordfiche Volken, by derzelver inval in de ZuidlykNe deden van Europa , die in den eerften opilage
geen ander oogmerk fchynen gehad te hebben, dan de
volflaagene verdelging der Landen ,in welke .zy doordringendc den voet zetten. Maar, wanneer die eigenfte Volken
zich begonnen te vestigen in de te onder gebragte Landen,
Werd hunne woestheid verzagt en geleenigd: zy werden
geregeld en regtvaardia in hunne handelin g en, en vervaardigden zeer billyke Wetten (4). Eigendom, toen men
'er eerst mede bekend werd, verwekte alleen een verlangen om dien te verkrygen , een verlangen 't welk men
op allerlei wyzen zogt te voldoen; doch naderhand bemerkten zy, dat eene andere handelwyze noodig was tot
behoud en genot beide, en voor zichzelven die geweld daa(*) Auri cupid/ne immenfa fagrantes . AMM . MARCELL.
(t) Roaearson, Hist. van Carel den dryfden , I D. Not. E.

(4) Dit was een C1haraétertrek in de Wetten der I3urgutt•

diers, der Saxen en der Lofnvarden.

VAN HET LANDBOUWEND ZEEVEN.

I09

daadigheid te beteugelen, welke zy ter verkryginge betoond hadden (*).
De Lindbp> w werkt desgelyks mede om gewelddaadigheid te bedwingen, dewyt dezelve eene wyze aan de
hand geeft om Eigendom te verkrygen door arbeid en
vlytbetoon; deèze.vondt lenen welhaast zekerder en duur zaamer, zo wel als -geregelder, middelen tot Eigendomsverkryging, dan geweld of roof: terwyl het niet kon na
wel. fpoedig denkbeelden van eerlykheid in hunne-laten
handelingen in te boezemen (t).. Men zou mogelyk hier
by mogen voegen., dat het mengzet van Aardgewasfen in
het voedzel, een noodwendig gevolg des Landbouws, ook
toebtagt.tot het verzagten van den woesten aart.
Desgelyks, geloof ik, verbetert de Landbouw de Volks.
zeden, door de Menfchen over 't land te verfpreiden.
Het Herderlyk.leeven brengt natuurlyk veel Volks zamen;
dit trekt altoos ten Zedebederf, inzonderheid als 'er zo
veel tyds onbet^eed blyft, gelyk he geval is in die Leevenswyze. De Landbouw vordert dat. de Menfchen zich
verfpreiden, geeft hun íl eeds bezigheid, en weert door
dit middel twee, gtoote bronnén van bederf. Zo werden
de Romeinen, eerst verzameld uit Schaapherders, Roovers
en Omzwervers, welhaast, door zich. in vaste woonplaatzen neder te zetten, en .zich op den Landbouw te bevlytigen, een zediger Volk ; en de Barbaarfche Natien,
die Europa overstroomden , lagen veel af van hunne woest.
beid, geweld en roofzugt, zich in de overwonnen landen
vestigende. De Landbouw mag ook als Zedebevorderend
worden aangemerkt, dewyl dezelve de befchaaving ver
baart een gevoel van betaamlykheid en-merdt.Dz
voeg(*) ARRIAN vermeldt ons dat ALEXANDER Steden bouwde
,

voor de Indiaan/the Volken, op dat zy niet meer een zwervend leeven mogten leiden, maar zich met den Landbouw onledig houden; zo dat zy, Eigendom bezittende, welke eigen aartig gepaard gaat met eene zegt tot behoudenisfe van denzelven, te dier oorzaake omzigtiger mogen weezen om anderen geen geweld of onregt aan te doen. Hifi. of India.
(t) De Ouden koesterden des zeer gun(tige. denkbeelden;
zie XENOPRON Oecon. C. V. §. 12. CATO de Re Rufiica. Lib.
I. ClcaRo de Seneaute & pro L. Rofcio Amerino
STRABO
getuigt; dat zy, die in Mdie van den Landbouw leefden, van
alle Volksranden de zedigfteu en regtvaardigften waren. Dvfcr.
India.
.
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voeglykheid in ons gedrag, gekant €gen het bedryf van
fchenddaaden , en levert een tterk bedwang op voor de
zodanigen, die geneigd mogten weezen om ze te pleegen.
Wat inwendig bederf betreft, of-'t geen ontftaat uit
den invloed des Gelds, hel ik over am te geldoven,
dat dit ook vermindert door het Landbouwend Leeven.
De Volken , die tegenwoordig in een- Herderlyken Raat
leeven, zyn de omkoopbaartle en bedorvenfte, van alle
Volken der aarde. De Brabiersn- en. Tartaaren zullen
alles voor Geld doen, en fchynt dit by de Noordfche
Volken dezelfde kragt gehad te hebben. Het blykt uit
alle .berigten, dat de ,oude Gítuien zeer op Goud gefteld
waren. BB.E NNUS booth aan, 'een beleg van R ámc op te
breeken, voor duizend Panden Gouds. De Gafat^e droegen dien naam, dewyl zy onder alle Volken om loon in
den kryg dienden. De Infubri_aanen en Boianen kogten
de Koningen der Gcmien om tot het; 1ïeoorlogen der Romcinen. ( *). Livius verhaalt ons van 't zelfde Volk,
dat, fchoon HANNIBAL hun bondgenootfchap en toegenegenheid verworven hadt, hun niet beflendig aan zich ver
kon houden , zonder Goud aan de Opperhoofden-knogt:
;

ten gefchenke te geeven (t).

Maar de Volken , die den Landbouw aanmoedigden,
hebben , over 't al gemeen, een grooter maate van Onaf.
hangelykheid en Waardigheid van Chara&er behouden.
De Roaneinen waren, in de vroegffe dagen van het Ge
zeer onbaatzugtig en Vaderlandlievend. MA--menbst,
NIUS CURIUS, FABRICIUS, CINCINNATUS REGULUS, die

alien van den Landbouw leefden, leverden blyken op,
dat zy gemelde Deugden, in den hoogten trap, bezaten;
voorbeelden die men diepe eerbiedenis bewees, en met
bewondering aangehaald werden door dat Volk, zelfs in
de meest verbasterde tyden (1-).

Ik

(n POLY. II B. C. 2.

(t) Pr^eoccupatos jam ab 4nni$ale Gallorum animos es/e, fed
ne illi quidern ipft fatis mitem gentem fore, (adeo ferocia atque
indomita ingenua esfe,) ni fubinde aura, cu/us avidisfsma gens eji,
principum anirni concilientur. Liv. Lib. XXI.
(.) Regelurn & Scauros, animeque magne
Prod/gum Pcena, fuperante, Paul/urn,
Grates infigni refe ain Cam^ena,
Fabriciurnque.
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VAN BIET LANDBOUWENT LEEVEN.

III

Ik hel' over, om te gelooven, dat- dc Zeden, zo verre
Iet uitwendig gedrag betreft, in deezen ftaat op geene
hefcliaafdhei mogen boogen, fchoon dit egter niet altoo s
doorgaa. TACITus vermeldt ons, dat het gedrag der
Germaanen ten .áanziene der Vreemdelingen+beleefd was;
en de Zeden des Volks, geduurende de Middeleeuwen,
toen de Volken van Europa niet verre van- dery " aat dek
barbaarschheid zich verwyderd'. vonden , waren, in eene
hooge maate , héusch , beleefd en bevallig (*).
Overal, waar elk Tngézeten van den Staat bykans Vail "'t
zelfde beroep is, brengt zulks Bene foort van Gelykheid te wege, en doet elk een voorw&p van 's anders
aggting worden : diensvolgens vindt 'er geen+é tyrannifche
o onderdrukkende meerderheid plaats by enigen byzon
, 't welk' te . meerntáálen' fta id grypt l in-dernVolksag
Staaten, waar men eene verfcheidenheid van beroepsbezigheden aantreft. (t). Waar de Menfchéti dus •fteeds altoos
in grootgin getale vergaderd zyn , worden zy door de
noodzaaklykheid gedrongen op pligtpleegingen in hun gedrag te letten, welke te ítipter waargenomen worden, niet
alleen om den onderlingen eerbied leevendig te houden
van welken Krygsmoed in zulk eene grootè maate
afhangt maar ook uit overweeging dat elk een Wapen aan zyne zyde gereed heeft, gereed om aangedaarien
hoon te wreeken, en verzuim te ftraffen. Dan de
iaat van het Landleeven is, bykans in elk opzigt, het
tegenbeeld van den befchreevenen. 'Er is eene nood zaaklykheid voor verfchillende rangen, zo wel als voor oriderfcheidene bezigheden, in zulk eene Maatfchappy: de
aart
,

Hunc et incomptis Curium capillls
Utilem bello tulit, & Camillum
IS eva paupertas, et avitus apto
Cum lare fundus.
HORATII Carm. Lib. I. Od. 12. v. 36.
--^
parve que potentem
Fabric/urn? Yet te fulca, Serrane, ferentem?
Vigo. £;zead. Lib. VI.

Zie hier desgelyks SILII ITALIC. Lib . XIII . 1. 72or VALERA
Lib. IV. C. 4 . CLAUDIAN . Lib. IV. 1. 422. Canf.
Honor. & in Rufinum, LIb. 1. 1. loo.
(*) fl/pus inter hospites comis. TACIT. Germ. c. XXII.
(t) STUART, fete of ,Society in Europe, Ch. 1I, Sect. g.
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aart hunner beroepsbezigheden wederhoudt hun van eene
groote verscheidenheid van kennisfen om mede te. verkeeren;
hun gevoel van Eer is zeldzaam zo kiesch en teder, dat
zy misflagen in geval van gedraagingen te hunwaards ,
als dezelve met geene daadlyke belediging gepaard gaan,
zich zeer flerk aantrekken. Met één woord, de Beleefd
Landbouwende Volken is meer in hunne Zeden,-heidr
dan ; in; hun Gedraaging, te zoeken.
Welk Benen . invloed deeze Leevenswyze op den, haat
der Vrouwen hebbe valt moeilyk te bepaalen. Mogelyk
zal deeze, in onderfcheide Landen, verschillen. Onder
de ' Romeinen (*) was de f}aat der Vrouwen zeer geagt.
RoMV L.vs verordende, dat de Huisvrouw met haaren Man
een gelyk aandeel. in . de middelen zou bezitten , en ze
was zelfs met hem vereenigd in de bediening van 't Priesterfchap (t). De vereeniging der Romeinen en Sabynen
werd te wege gebtagt door tusfchenkomst der Vrouwen;
men oordeelde deeze ook de zekerste Gyzelaars, die aan
IORSSENNA gegeeven konden worden (4). CLo LIA , een
van deeze, hadt de eer, dat, ten algemeenen koste ,voor haar
een Standbeeld wierd opgerigt (§). De belediging, LU
aangedaan, veroorzaakte de uitdryving der Tar--CRETIA
quincn, en die men • VIRGINIA aandeedt hadt de herilelling van den . ouden Regeeringsform ten gevolge. Dan
het treffendst voorbeeld van alle is misfchien te vinden
in de Geièhiedenis van CORIOLANus, die, fchoon doof
voor de aanmaaningen van den Raad in 't algemeen, en
voor die zyner gerneenzaamfte Vrienden, zich nogthans
door Bene Vrouwe liet verbidden , en zyn Land behoedde voor een bederf , waarin by op 't punt ftondt hetzelve te ftorten (-).
Het Landbouwend Leeven is zeer bevorderlyk voor de
Va:

;

(*) De Krygshaftige geest der Roweinen deedt misfchien de
Vrouwen hooger fchatten. 't Is eene aanmerking van ARISTOTELES , door de Ondervinding bekragtigd , dat de Vrouwen
het grootfile vermogen hebben onder een Oorloglievend Volk.
De Republ. Lib. 1I. c. 9.
(j) DIOtYS. IlALICARN. B. LI.
(ij Livrt , Lib. 1I. C. 13.
(S) LIvix, L. II. c. 13, I4. DIONvs. IIALICARN. B. V.
(**) Te deezer gelegenheid werd 'er een Tempel opgerigt,
en toegeheiligd aan de Fortuin der Vrouwen, Fortunne Muliebri'.
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Vaderlyke agtbaarheid en gezagbetoon. De magt van
een Vader over zyn Zoon was, in het Romeinfche Gemeenebest, zeer groot, en bykans onbegrensd. Hy mogt
zyn Zoon, in welk een ouderdom ook, aan 't lyf flraffen, zelfs op de fchandlykfte wyze (*) ; by mogt hem
ten Slaavendienst doemen, ja zelfs ten dood brengen (t)..
Vadermoord werd langen tyd gehouden voor een misdryf
dat niet gepleegd kon worded ; en wanneer i in 't einde,
de ondervinding hun de noodzaaklykheid toonde om eene
Strafwet op dit misdryf vast te (lellen, moest de overtreeder den dood ondergaan op de elendigfle wyze.(4).,
De Leden van den Romeinfchen Raad, aan welken het
Staatsbettuur oorfpronglyk was opgedraagen, droegen den
Naam van Vaders, uit hoofde van de gelykheid buns
gezags aan dat der Vaderen; en misffhien om het ontzag
voor die verwantfchap te bewaarera: Te dier zelfde oor
werd het Land zelve Patria geheeten, en men-zake
verondertlelde daar mede den Raad en de Overheid te beduiden (S). Het was onder de Romeinen een grondre
dat de firengheid van liet Vaderlyk Gezag alleen-gel,
door
(*) Uit kragt van deeze Wet, fcbryft DIONYSrus. _heeft then
gezien, dat Mannen van betekenis, als zy in 't openbaar reden.
voerden tegen den Raad ten gevalle des Volks, en dus dd
Volksgezindhèid trokken , van daar weggehaald, en door hilnné
-

-

Vaders medegefleept zyn , om zulk eene firafTe te onc&ergaar
tls deezen goedvonden hun aan le doen: eri terwyl deezen burl
weghaalden , en over de Markt bragten , durfde niemand van
ellen, die 'et zich b:vdnden, noch de Confuls , noch dé Tri=
bunen, noch het Volk, 't welk door hun gevleid werd,. er t
dat boven alle andere magi vèrheeven te zyn i hun eenïget
byftand bieden. B; II §. 26
(t !LULUS FULVIU toog uit, om zich by CATILINA te voe.
gen. Zyn Vader riep hem te rug, en bragt hem om 't leeziene
S,ar .use. Bea. Cal. — Men hebbe hier , ioglharls , bp te
merken , dat de Romeinen deeze magt van leeven en dood, ovei
kunne Kinderets niet oefenden; zonder cie vorm eerier Regts.
pleeginge, waarby de Vrienden en Bloedverwanten zich tegenwoordig bevonden: vol ens dier vonnis werd de f#ráf uitgeoefend. VALER. MAXIM. L: V. C. S §. 2, 3, 5; PUFFENOO1tFF;
L. IV. C. 2:
(4.) Deeze Misdaadigets werden in een Zak gebonden met
een Hond, een Aap, een Haan, en een Vos, en duS in Zee
gefineeren.
(§' Livir Lib. XXV.
H
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door geduld en onderwerping moest geleen gd worden (*).
Niemand kon een openbaare Post, of het Overheidsampt,
bekleeden, terwyl zyn Vader onder de Vyanden een geWangen man was (t). Misièhien ook dat de gewoonte
on, Kinderen aan te nemen, zo algemeen onder de Romeinen, ingevoerd is om het Vaderlyk Gezag uit te brei
-den.
Egypte, waar de Landbouw tot eene hooge maate
beoefend werd, munt desgelyks uit in diep ontzag, den
Ouderen beweezen. Kinderen fchonken hunnen Ouderen
eene eerlyke Begraafenisfe ; zy losten hunne Lichaamen
voor groote geldfommen , en die ze niet loste werd
zelven de Begraafenis ontzegd. Een Vader in Egypíe
werd niet gedood, om het dooden van zyn Zoon ; maar
een Zoon, die zyn Vader gedood hadt, werd met de geweldigfte pynigingen om 't leevenebragt (4).
dbouw het hoofd
In China desgelyks , waar de Lan
Staat is , wordt zeer veel agts geflaa--vorwepand
gen op de verbintenis tusfchen Kinderen en hunne Ouders. — Vader LE COMTE verhaalt, dat, indien een
Zoon zo onbefchoft is om eenige kleinagting voor zyne
Ouderen te betoonen , of geweldige handen aan hun te
ulaan., geen 1lraf te zwaar voor zulk een misdryf gerekend wordt. De Keizer zelve neemt het ampt van Regter waar. Alle de Mandarynen omstreeks die plaats, en
bovenal die 'er in woongin, worden afgezet, om dat zy zo
pligtverzuimend in hunne onderrigtingen geweest zyn. Zy
haaien het huis des Misdaadigers ons verre, en zelfs de
ilahyftaande huizen , en rigten een gedenkteken op om
Bene zo groote fchennis in 't geheugen te houden (§).
Gehoorzaamheid aan de Ouders , eik ontzag voor de
Overheden, is desgelyks iets kenmerktekenends onder de
_7apafaners, volgens een nieuwlings gegeeven narigt. De
&chryver, die 't ons geeft, merkt op, dat de Landbouw
al
.

(*) Parentum favitiaan patiendo& ferenp'o leniendam es/c. Livu,
],ii . XXV[I.
(t) DION. HALICARNASS. B. II. Dc eenige Wet van no•
naui us , nog voorhanden, betreft de Kinderlyke. Gehoórzaam,

beid, — Sei Parentem puer verberit, ast aloe plorasiint, puer
eliveis parenturn facer esto; fei narus, facra diveis parentuin esto.
Ros'i'n Antiq. p. 559•
(i) DIOD. SICUL. Lib. I.
(5) Le eotaTz, on the P61icy and Geuvtrnment of the Chine/c.
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aldaár zo wel verflaan en zo vlytig voortgezet wordt,
dat het geheele Land, tot de bergtoppen toe, ' bebouwd
is (*.
Geen Volk moedigde den Landbouw fterker aan dan
de _7ooden, en onder geen Volk ook was Iiet Vaderlyk
Gezag in dieper eerbiedeiiisfe. De Benige toezegging van
belooiling, ten minoen van tydlyke belooning, in de Wet
der Tienwoorden ; is verbonden aan de voorwaarde val;
het teren der Ouderen (t).
Met dit alles wil ik niet zeggen dat het Landbouwvénd
Leeven, in de opgenoemde gevallen, de eenige oorzaak
was van die Hoogagtmg ; maar alleen dat hetzelve mede'
%vrogt om dit uitwerkzel ,hervoort te brengen.
Ter nadere ftaaving hier vaii ontdek ik, aan den anderen kant, dat, waar men geen agt geeft op den Land
bouw, het Vaderlyk Gezag luttel te beduiden hebbes
De 11rnericaanfche Indiaanzr, die van de Jagt leeven,
betoonen geene agting voor hunne Ouders, en bejegenen
dezelve menigwerf niet hardheid en onbefchoftheid; ook
wagten de Ouders geene byzondere aandagt of pligtbetoon Van hunne Kinderen (.-).
'Er is grond om te denken, dat Batbaatfche Volkeil
ook Ilegts flaauwe begrippen van deeze verbintenis hadden. TACITUS onderrigt ons niet volkomen, welk eend
kragt dezelve oefende by de oude Gcrrnaanen, gedulurende de Kindsheid; maar by vermeldt ons, dat die band
verbrooken werd op dien tyd des leevens; als y in ftaat
waren de Wapenen te voeren (§). Uit de Leevenswyzé
der Barbaarfche Volken , befchreeven door, AMMIANUS
MARCLLLINUS, is het alleszins waarfchynlyk, dat deezë
verbintenis niet zeer fterk kon veezen ilaardemaal dd
kinderen tot de jaaren van Huwbaarheid opgevoed, ver=
den door Vrouwen , waren zy niet perfoonlyk verknogt
aalt
(*) THUNBERG'$ ournal of a Voyage to `apan. Phidofóphc
,

;

J'ransa,9. Vo!. LXX. p. i.
(f : De Landbouw was een eerlyk beroep onder de loodei:
Hun Wetgeever is daar ever breedfpraakig Lévit. XXV en
elders. Wie zyn Vader of Moeder vloekte. molest, vpfgetis der
`ooden Wet , den dood fteiven , Levit. XX.
(fl R oaEkmsoN's America, IV D.
() Ante hoc domtbr pars videtur ; max reifiublice. Tacrrri
Germ. e. XIIL.

a
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aan hunne Vaders; onder elkander opgevoed, en op een
afíland van hunne natuurlyke verbintenisfen, konden zy
niet zeer onder derzelver bedwang flaan (*).
In de Griekfche Gemeenebesten, waar de Landbouw in
weinig agting Rondt, was de Magt van een Vader over
zyne Kinderen noch zo groot, noch zo langduurig, als by
de Romeinen. DIONYSIUS HALICARNASSUS merkt op,
„ dat de Wetten door ROMULUS gegeeven, om de Kinde„ ren met liefde en hoogagting voor hunne Ouders te
„ vervullen, en te verpligten om hun te eeren en te ge„ hoorzaamen in alle dingen, in woorden en daaden, de'
„ Wetten der Grieken zeer verre overtroffen: want de
Griekfche Wetgeevers bepaalden een zeer kort tyds„ beftek voor den Zoon om onder het Vaderlyk Beftuur
„ te ftaan: eenige tot het derde jaar, naa dat by tot man„ baarheid gekomen was ; andere zo lang by ongehuwd
bleef; en zommige tot dat hunne Naamen onder die
der Overheidsperfoonen waren opgetekend , gelyk zy
geleerd hadden uit de Wetten van SOLON, PITTACUS
„ en CHARONDAS, waar aan zy eene groote Wyslieid toe,, kenden. De firaffen ook, welke zy voorfchreeven ten
opzigte van ongehoorzame Kinderen, waren niet zwaar.
- z— Zey f}onden den Vader toe hun ten huize uit te
„ zetten , hun te onterven , maar niets meer. Terwyl
„ zagte heftraffingen niet toereiken om de dwaasheid en
overmoed der Jeugd te beteugelen , of de zodanigen,
„ die hun pligt verfinaaden , tot Pligtsbetragting te
brengen : te welker oorzaake , onder de Grieken, de
,,, Kin(*) Vita est illis femper in fuga , uxoresque mercenarhe condu&e ad tempus ex patio: ut fit fpecies matrimonii, dosis nomine future, conjunx has tarn & tabernaculum ofert snarito ,
post /fatum diem ft id elegerit , disces/jsra : et incredibile eet, quo
ardore apud eos in Venerem uterque folvitur fexus. Ito autent
quoad vixerint, late palantur, ut alibi malier nubat , in loco
pariat alio, liberosque procul educat, nulla copia quiescendi per.
misfa. Amw. MARC. Lib. XIV. c. 5. Defer. Sarracenorum. —
Omnes enim fine fedibus fzxis absque larf vel lege aut ritu ia.
bill dispalantur,, femper fugientium fmiles cum carpentis in
quibus habitant: ubi conjuges tetra villis vestimenta contexunt,
& coeunt cum mantis, & pariunt, & ad usque pubertatem nutriunt pueros. Nullusque apud eos interrogates, respondere unde
eritur palest, alibi conceptes, natusque procul & longius educates.
AMM. MARCELLWNUS, Lib. XXXI. c. $. Defcript. Hunn. & Alan.
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„ Kinderen groote onwelvoeglykheden tegen de Ouders
pleegen (*):'
By deeze Waarneemingen van DIONYSrus mogen wy
nog voegen, dat, in het Spartaanfche Gemeenebest, waar
de Onderdanigheid zo zeer werd ingefcherpt ( t) , en
tot een begintel van het Staatsbeftuur gefield , het Va.
derlyk Gezag luttel betekende. De Vaders hadden 'er ,
't is waar, zekere maate van raagt over hunne Kinderen; maar deeze raagt was gemeenvoor alle Vaders over
alle Kinderen, zo die hunne eigene waren als vreemde ; en werd dezelve , naar allen fchyt► , meer uitgeoefend in den finaak van algemeene Opzigters over de
opvoeding der Jeugd, dan in de hoedanigheid van by
Zondere Vaders (.^), EIk Kind te Sparta, van beiderlei
kunne, werd aangemerkt als een eigendom van den
Staat ; de Opvoeding ging in 't openbaar toe, en op eene
vastgefl:elde w y ze; en t'ondt het den Ouderen niet vry,
'er Benige, zelfs de ailerminffe, verandering in te maaken.
Eenigen der agtbaartle Perfoonen in den` Staat hadden
het opzegt over dé Opvoeding der Jeu g d, beftuurden
hun gedrag , ftraften hun naar welgevallen; gevolglyk
bleef 'er weinig plaats over voor htlislyke tugs of gezag (§).
Het
-

Lib. II.
(t) Elk weet , fchryft XrNOeHON, dat de Spartaanen eerst
geleerd worden de Overheden en de Wetten te gehoorzaamen.
O Dow. HALICARN.

On tire' Lacedemonian Republic.
(^) Ten deezen opzigte oordeelde by verfchillend van de
meeste anderen. Want, in andere Straten , is elk; hoofd voor
hoofd , meester van zyne eigene Kinderen, en i3ezittingen, maar
LYCORGUS s die het daar toe wilde brengen, dat de Burgers,
zondr iemand ongelyk te doen , alle hunne voordeelen onderling zouden genieten , beval , dat ieder Vader het gezag zou
hebben, niet over zyne eigene Kinderen alleen , maar ook over
de Kinderen van anderen. ' XENOPHON on the Laceden, Republ.
Ch. VI. §. t. .
(S) LYCuRGUS, opgemerkt hebbende dat men over de Kin.
deren menigmaal, als Opvoeders, Slaaven.aauftelde, verkoos lie.
ver een Man tot hunnen Leermeester te kiezen, die de voor
Staat bekleed hadr. Deeze droeg,-namteApid.
overeenkom(lig met zyne bediening, d:n naam van Bel}uurder
der Jeugd. by was bekleed met de raagt om de Jeugd te
doen byeenkomen, en de zodanigen , die bleeken, naa een wet
ingerigt onderzoek, het verdiend te hebben, ftrenglyk te straf.
feit.
H3
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Het valt niet zeer zwaar, althans voor een groot ge,
_deelte , reden te geeven wegens den invloed van het
Landbouwend Leeven op liet uitbreiden van het Vaderlyk Gezag. Menfèhen, die deeze Leevenswyze volgen,
zyn eenigermaate verpligt van anderen afgezonderd te
woonen, en zyn gevolglyk min blootgefleld aan de befinetting van eengin onrustigen en partyzoekenden geest,
De Kinderen worden, van derzelver geboorte af, by de
Oudere opgevoed; zy bevinden zich (feeds onder hun
oog , zyn ' hunne medearbeiders en helpers, gewoon aan
gehoorzaamheid te betoonen, en van vroeg af aan den arbeid. Hun Vader is de eerfte en nlisfchieri de éénigc
Perfoon ,- dien zy geleerd hebben te ontzien ; en. deeze
vérknoetheidd vermindert niet als zy opgroeiien; maar ver
meerdert' .veeleer met het aangroeijen hunner kragten om
;

weezenlyken dienst te doen.

fen. Hem vergezelde een der Jongelingen, die Roeden droeg,
op dat de, werktuigen der tugtiginge altoos in gereedheid mog
ten weezen. Te deezer oorzaake i$ het, dat - de Spar.
taanfche "Jeugd eene groote maate van zedigheid en gefchikr
beid in gedrag bezit , en ten zelfdec tyde eene groote maate
van gehoorzaamheid en onderwerping betoont. XaNO PON ptt
the Lacedern. Repubt. Ch. 11. S. 6.
-

,

tE. GESCHIEDENIS DER VROUWLYKE SERE; OF EE?
ONPARTYDIG ONDERZOEK VAN DE TRAPSWY.ZE VOItDEI Ii^G DEP. VROUWEN, VAN HAAREN LAAGEN
RANG ONDER DE ONBESCHAAFDE STAlyIMEN, TOT •DEN HOOGEN RA LVGt By $Et
SCHAAFDE VOLKEN.

In eenige Brieven.
(Uit het Enge}seh.)
I. B IR t E F.

liet Httwelyk eene Verordening der Natuure.

E

ene naafpeuring van de Zeden der Vrouwlvke Sexe
J^ levert eene groote verfcheidenheid van weetenswaardige en gewigtige ftoffe op. De oppervlakkige befchouwing van de uitwendige gedaante en inwendige gefleltenlsfe írelt ons Mannen en Vrouwen als volkomen gelyk
voor.
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voor. Dan de Natuur, ze voor elkander gefchikt hebben
heeft hun verfchillende Chara&ers gegeeven; doch-de,
die derwyze zamenftemmen, dat 'er Bene aangenaame overeenkomst uit gebooren wordt. De Man, natuurlyk fterker, is gefchikt tot zwaaren arbeid , en werkt buitenshuis: de Vrouw tot zittende bezigheden, en byzonder tot
het opvoeden van Kinderen. Tot dit onderfcheid werkt
de gemoedsgefteltenis ook mede. Een Jongen is altoos
.genegen om buiten te fpeelen; by fchept vermaak in woelig , tydverdryf, en rydt op een ftok, by gebrek van een
paard. Een Meisje toont zich minder gefield op die beweegingen ,- en vindt haar grootfte genoegen in met een
pop te fpeelen , die te kleeden en te ontkleeden. De
Man, flout en wakker, bezit de hoedanigheden van een,
befcheriner. De Vrouw, teder en vreesagtig, vordert befcherming. De Man, als befchermer, wordt door de Natuur aangezet om te lieerlchen; de Vrouw, haarer niinderheid bewust, is genegen tot onderwerpen. Hunne
ver tandlyke vermogens beantwoorden aan de fchikking
der Natuure. De Mannen hebben een kloek verfland en
bondig oordeel, 't welk hun ter regeeringe in ftaat (telt;
de ;Vrouwen bezitten veriands genoeg, om , onder een
goed bef}uur, te fchitteren : eene grooter maate haar verleend zou eene gevaarlyke mededinging verwekken. Voegt
hier nevens een ander hoofdonderfcheid tusfchen de
Charaéters der beide Sexen; de zagte en inneemende Zeden, der Vrouwen trekken om de ruwheid der Mannen
te verzagten ; en waar de Vrouwen eenige vryheid krygen, worden zy fchielyker befchaafd dan de Mannen.
Deeze zyn de eenige byzonderleden niet, die de Sexen
onderfcheiden. Ten opzigte van het Huwelyk is het der
Mannen voorregt, als de magtigfte , en tot befchermen
bekwaam, eene keuze te doen. De verkoozene Vrouwe
bezit alleen het rept om toe te (temmen, of af te (laan.
De Natuur heeft hun tot het volvoeren dier onderfcheide
rollen gevormd. De Man is flout, , de Vrouw fchaama
tig. Van hier is het, onder alle Volken, de gewoonte,
dat de Mannen veyen, en de Vrouwen gevryd worden ;
dit befpeurt men desgelyks onder ycrfcheide Dieren, en
waarfchynlyk by alle die paaren.
Eene andere onderfcheiding is even zigtbaar. De Meester des Huis ezins is onmiddelyk aan zyn Land verbonden : zyn Wyf, zyne Kinders, zyne Dienstbooden, zyn
aan hem, en door hem alleen aan hun Land, verknpgt.
VrouH4
;
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Vrouwen hebban , overzulks , doorgaans, min liefde tot
hun Vaderland dan Mannen, en minder bitterheids tegen
dc Vyanden des Lands.
De zonderlinge Zedigheid der Vrouwlyke Sexe levert
mede Bene onderfcheidende omftandigheid op. De Natuur
heeft haar hier mede befchonken, als het fterkfte bolwerk
tegen de listige aanzoeken der Manlyke Sexe vóór het
fluwelyk, en de beste waarborge van Huwelykstrouwe.
Kuisheid wordt voor de Hoofddeugd der Vrouwen gehouden ; eene Vrouw , die deeze laat fchenden, haalt zich
de algemeene veragting op den halze : fchoon in een' Man
cie Kuisheid nauwlyks voor eene Deugd gerekend worde,
dan alleen in den Egtenftaat. Doch hier van moet ik
vervolgens ípreeken.
Een tfuk van weezenlyk aanbelang in deeze fchets is
het Huwelyk. Men heeft zeer getwist, of 't zelve eene
befchikking der Natuure dan enkel eene wet van overeenkomst zy. Veele Schryvers hebben hunne bekwaamheden
in dit geschil getoond ; doch zonder eerre volkomene
voldoening aan oordeelkundige onderzoekers te verfchaff
fen. Indien ik niet mistast, kan het, op vaste gronden,
bepaald worden: en , dewyl het van veel belangs is in de
Historie van den Mensch , zal het den Leezer, zo ik
hoop, niet verveelen , dit fluk wat breeder na te gaan.,
Veele Schryvers beweeren, dat de Vrouwen oorfprongíá-k gemeen waren, en de Mannen de dierlyke minne
als de Dieren ; dat het Huwelyk-drifèvolen
geen Eland greep, vóór dat de Volken zekere maate van
befchaafdheid bekomen hadden. CICERO, dien ik als,
een geagt Schryver aanhaal, fchryft 'er dus van: ,,. Daar
is een tyd geweest, waarin de Menfehen, even als de
Dieren, op den aardbodem rondzwierven, en, gelyk de
,, wilde Beesten, op andere Dieren aasden. De Rede
voerde den Schepter niet ; Magt befliste alles. De
banden van Godsdienst, de verpligtingen van Zedelykbeid , waren onbekend. Men wist van geene wettige
Huwelyks-verhintenisfèn, en geen Vader was zeker tell
;, opzigte van zyne nakomelingfchap. "
PJ IN s berigt ons., tot verdeediging van dit begrip,
dat de Garainartten een flfricaanscli- Volk, vermengd
ordei= elkander leefden, zonder van trouwen te. weeten.
Onder de 1W»c, een Volk in Lybie, was, naar 't verhaal van HEroDOTUS, het Huwelyk onbekend , en tle
Mannen Ieefden met de Vrouwen in gemeeníchap, even.
als
,
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AIs andere Dieren. Een Jongen, door zyne Moeder opgevoed , werd , zekeren ouderdom bereikt hebbende, in
't gezelfchap der Mannen gebragt, en de Man, dien by
om den hals vatte , werd voor zyn' Vader gehouden.
JtJSTINUS en andere Schry\ers tekenen aan, dat, vóór
CECROPS , die omtrent zestien honderd jaaren vóór de
Christen rcartellin ytre, in Attica, regeerde, het Huwelyk
in Griekenland onbekend was, en dat de last der Kinderen alleen voor de Vrouw opkwam.
Eer wy nader tot, de zaak komen, zal het niet ondienilig weezen, indien het mogelyk is, de overhellende nei.
ging, om op 't gezag van groote Naamen af te gaan, weg
te neemen. Het gebruik der GarGmanten, en der 4ujes,
wordt, by PLINIUS en nERODOTUS, als zonderling opgegee ven: en zou, was het beter gettaafd dan het is, zeer
luttel vermogen tegen het gebruik van alle andere Volken. Weinig gewigts kan men in 't byzonder hangen aan
het getuigenis van PLINIUS, als men in aanmerking neemt,
dat hy, in 't zelfde Hoofdftuk, gewaagt van de Blemmy.
aanen, en fchryft, dat zy geen hoofd, doch den mond
en de oogen in de borst hadden. PLINIUS Cn HERODOrus, flegts maatig in de kennis der Natuure bedreeven,
waren zeer ligtgeloovig , en men kan zich op hun niet
verlaaten, als zy vreemde en ongehoorde zaaleen te boek
ílellen• Wat het berigt wegens Oud Griekenland betreft, cECRons verboodt misfchien de Veelwyvery, of
voerde eenige nieuwe fchikking omtrent het Huwelyk in,
't geen de Schryvers verkeerd kunnen genomen hebben
voor eene Wet het Huwelyk _ eerst vastttellende. Wat
hiervan ook zyn moge, een gedeelte van 't verhaal is
ongetwyfeld valscha want ik zal vervolgens middagklaar
toonen, dat het, in den flaat, wanneer de Menfchen van
de Jagt leeven, of zelfs in den Herderlyken flaat, voor
eene Vrouwe ondoenlyk is, door haar eigen vlyt alleen,
een talryk kroost te voeden. ' Indien dit immer mogelyk
is , zal het alleen zyn onder de Brandende Lugtftreek•,
waar het Volk van Kruiden en Wortelen leeft, die, met
zeer weinig arbeids, in overvloed, voortkomen. Om die
rede is nioDORUS SICULUS min te berispen wegens het
gehoorleenen aan een gerugte , dat de Inwoonders van
t aprobana, 't welk men wil dat het Eiland Ceylon ge -.
weest hebbe , nimmer trouwden , maar in gemeenfchap
van Vrouwen leefden. Doch, dewyl dusdanig eene gewoonte tegenwoordig in de Oost - Indiën niet bekend is,
H5
doet
,
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doet 'er zich geen genoe„zaamen grond op, om te geloo.
yea, dat dezelve daar immer in zwang ging. En de
post-Indiën waren den Ouden Grieken zo weinig bekend,
dat men geheel niet af kan gaan op de berigten hunner
Schryveren, ten opzigte van dat wyd afgelegen Gewest.
--- Het bygebragte uit CICERO moge, in den eertfen
opflage ,: meer gewigts fchynen te hebben; dan ééne enkele, aanmerking zal die plaats van allen gezag, ten deezen aanziene , berooven. De denkbeelden diens Rede
Raat der Menfchen, zyn,-nars,ve'dofpglykn
buiten tegenfpraak, zeer ruw; daar by den Wilden allen
denkbeeld, van Godsdienst en Zedelykheid ontzegt. Moeten ivy meer op hem Raat maaken als by ontkent dat
zy eenig begrip van 't Huwelyk hadden? CESAR's berigt
van de Oude Britten komt het naaste aan een algemeen
gebruik der Vrouwen, fchoon het teifens op Bene klem
CICERO tegenfpreekt. „ Het was," -fchryft-mendwyz
dat verfcheide Broeders, of andere Nande Bloedverwanten , de Vrouwen gemeen had„ den. De Kinderen, daar by verwekt, waren nogthans
„ niet gemeen: want ieder Mari onderhieldt de Kinderen
„ by zyn eigene Vrouw. verwekt." HERoDOTUS verhaalt
het zelfde van de Masfagesen.
Wanneer wy dus de groete Naamen van CICERO, HERODOTUS en PLINIUS ter zyde Heilen . is ons de weg gebaand tot een onpartydig en openhartig onderzoek. En,
naardemaaal de middelen, door de Natuur bellend om 't
geflacht der andere Dieren voort te zetten, waarichynlyk
licht zullen verfpreiden op de Huishouding der Natuure,
met betrekking tot het Menschdom, zal ik, met de
overweeg ng. van dit ftuk, 't welk de aandagt der Natuuronderzoekereri niet, naar verdienden, fchynt getrokken te
hebben, eenen aanvang maaken. Ten opzigte der Dieren, die van het gras des velds leeven ,: zou het paaren'
van geen dienst weezen. Het Wyfje voedt zichzelven en
de Jongen ten zelfden tyde , en het Mannetje heeft 'er
niets mede te Ihaaken. Integendeel zyn alle Dieren, wier
Jongen de, opkweekende zorge van Mannetje en Wyfje
vorderen, door de Natuur, tot paaren gefchikt; en die
verbintenis wordt niet afgebrooken voor dat . de Jongen
zichzelven kunnen bezorgen. Paaren is volftrekt noodig
voor alle wilde Vogelen, die in 't geboomte nestelen :
dewyl het Mannetje voedzel moet bezorgen zo lang zyne
Gade te ' broeden zit: en, vermids zy doorgaans eene tally-
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tyke afkomst hebben, vordert het veel moeite voedzel te
zoeken voor zichtelven en de jongen. Te deezer oorzaa=
ire is het wyslyk dus verordend , dat de Jongen kragts
genoeg bezitten om zichzelven te bezorgen, eer 'er een
nieuw brocez:a_ te_ voorfchyn komt.
Het bygehragte doet de 'volgende Vraag ontítaan. Of
ivy, overeenkomftig met de aangeweezene dierlyke Huishouding, moeten denken, dat de Mensch van Natuure tot het
Huwelyk gefchikt is, dan niet? Mogen wy, op eene redenkaveling .uit de overeenkomst afgeleid_, betrouwen, z.rl
het antwoord hëvesfigend moeten weezen: naardemaal 'ér
in de geheele wereld geen Schepzel is.; .'t welk nood
moet paaren. De Mensch is. een langleevend-wendigr
Dier , en komt gevolglyk laat tot volwasfenlieic^; by is
een. hulpbehoevend Schepzel tot de vyftien of zestien
laaren; en 'er..kunnerkI `-in één Gezin, tien of twaalf Kinderen, van onderfcheide Kraambevallingen weezen, eer de
oudite in flaat is vaar..zichzelven te zorgen. In den oor
toen 4e Menfchen van de jag t en de-fpronglykeitéau,
Visfchery leefden, (Werkzaáme bezigheden, en die, op
.naar wensch gelukken,) is eeoe
verre na, niet ..
Vrouw , haar Kind zoogende, niet in, ftaat om voedzeï
voor zichzelve te. befchaaren:, veel min voor tien of twaalf
hongerige Kinderen, Het Huwelyk , derhalven , of het
paaren, is zo noodzaaklyk voor: 't Menschlyk geflacht,
dat het natuurlyk moet weezen, Kunnen wy, - daar 'er
zo. overvloedige zor g e is gedraagen om alle andere ge
te doen heftaan, veronderflellen dat het Hoofd_-Ilachten
geflacht verwaarloosd zou weezen? De zorg der Voorzie
(trekt zich uit tot het Groeiend Ryk, Elke Plant-nighed
brengt een overvloed van zaad voort; en, om de aarde
net Gewasfen te dekken, zyn eenige Zaaden als met wiek
voorzien; zommige,fpringen met geweld uit, en andere-jes
ligt, dat de wind dezelve overal-, heen voere. On
zyn zo ligt,
die niet paareif, hebben gras en ander
vernufte
voedzel in ruimen voorraad., en het Wyfje kan gemak
ader eenig behulp van 't Mannetje, haare Jongen-lyk,z
voeden, Doch, wanneer de Jongen de opvoeding van
beide de Ouders vorderen, is paaren de Wet der Natuure. Kan iemand, deeze algemeene bezorging overdenkende,: het in de gedagten krygen , dat de Voorzienigheid
minder agt flaat op het Menschlyk geflacht '1 Indien Man
erg : Vrouw door de Natuur niet ten Huwelyk genoipr
Werden, zouden zy minder in Raat weezen hunne flor t
voort
—
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voort te zetten dan de geringde Plant. Hebben wy dan
geen genoezaamen grund, om te befluiten, dat het Huwelvk onder de Menfchen eene bestemming der Natuure is?
Kan dit beluit gewraakt worden door iemand , die in
eene Voorzienigheid gelooft? die erkent dat 'er eindoogmerken in de Schepping zyn?
Indien de onvermomde Natuur zichzelve als 't ware
in de Kinderen vertoont , zo is het Huwelyk ongetwyfeld eene natuurlyke aandrift; Kinderen kennen dezelve.
't Is waar, zy hooren dikmaals van trouwen fpreeken;
doch zy hooren ook over Redenkunde, Bovennatuurkunde en Koophandel, fpreeken, zonder daar één woord van
te begrypen. Van waar hebben zy zo veel beter begrip
van 't Huwelylt; van waar anders dan van de Natuur? Het
Huwelyk is tellens een zamengeáeld denkbeeld, 't welk
g een voorpraaten aan de bevatting van een Kind zou
brengen, zonder medewerking der Natuur.
De Kerkvader AUGUSTINUS en meer andere Kerkvaders
erkennen, dat de Veelwyvery niet verboden is door de
Wet der Natuure ; en de ontlerflyke HUGO DE GROOT
beweert dit zelfde denkbeeld. Doch groote.Naamen fchrikken my niet af; en ik durf beweeren , dat Paaren, in
den: ftriktfien zin van dat woord , eene Wet der Natuure
is voor de Menfchen zo wel als voor de Vogels; en dat.
de Veelwyvery als eene groove fchennis van die Wet
moet gehouden worden.
In mynen volgenden Brief zal ik dit, met voldoende redenen, flaaven.

II. B R I E F.
De Veelwyvery overwoogen.
Het geluk van den HuKuisheid een bedwang der Natuure..
srelyken - Staat.
Zeden der Vrouwen onder verfclieide Volken.
Ik Relde, in mynen voorgaanden Brieve, vast, dat de
Veelwyvery eene inbreuk was op de Wet der Natuure.
Om dit te bewyzen, dring ik, in de-eeríle plaats, aan, op
het gelyk getal van Mannen en Vrouwen, als eene duid lyke aanwyzing van GODS wil, dat elk Man zich zou
bepaalen tot ééne Vrouwe, en elke Vrouw tot éénen
Man. Die gelykheid , welke ft and gehouden heeft in.
alle tyden, in alle Landen, is een doorfiaand blyk eener
regeerende Voorzienigheid; want de kansfen daar tegen
zyn oneindig. Alle Menfchen zyn van natuure elkander
in
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in rang gelyk; ieder Man heeft gevolglyk even zeer regt
om eene Vrouwe te neemen ; ' t welk geen plaats kan
vinden, wanneer de Veelwyvery (land grypt. Werden
'er tien Vrouwen tegen één Man gebooren, gelyk men
valschlyk voorwendt dat in Bartang gefchiedt, dan zou
de Veslwyvery het oogmerk der Voorzienigheid kunnen
weezen; doch, uit de gelykheid van 't getal der geboorene Mannen en Vrouwen, is het duidlyk de Stem der
Natuure, zo wel als der Openbaaringe: „ Dat een Man
Vader en Moeder zal verlaaten, zyn Wyf aankleeven,
„ en deezen zullen één vleesch zyn."
Overweegt, in de tweede plaats, dat, hoe fchoonfchynend de Veelwyvery moge weezen in den tegenwoordigen haat der dingen , daar de ongelykheid van Rang en
Middelen weelde en zinlyken lust in- en ten hoogfcen
toppunte op- gevoerd hebben, nogthans de Wetten der
Natuure door onzen Maaker niet gefchikt zyn naar eenen
gedrongen ïlaat, in welken ontelbaar veelen beneden hunnen natuurlyken rang verlaagd zyn , ten voordeele van
Benige weinigen daar boven verheven. Om een recht
denkbeeld van de Veelwyvery te vormen, moeten-matig
wy te rogge zien op den oorfpronglyken i}gat der Menfchen, wanneer zy allen gelyk zyn. In dien flaat kan
ieder Man geene twee Vrouwen hebben, en gevolglyk
heeft geen Man regt om 'er meer dan ééne te bezitten , tot dat ieder Man met hem op een gelyken voet
4aat.
Daarenboven is de vereeniging van één Man met ééne
Vrouw veel beter gefchikt om het Menschlyk geflacht
voort te planten, dan de vereeniging met veele Vrouwen.
Verbeeld u een Wilden, die vyftig of zestig Kinderen,
by verfcheide Vrouwen, heeft, allen het voedzel van
's Vaders vlyt wagtende. Wonder moet hem het geluk
medeloopen, indien de helft niet van honger fterve. Hoe
veel meer kans om te leeven hebben de Kinderen , in
verfcheide Gezinnen verdeeld!
De Veelwyvery gaat gepaard met een nog verderflyker
uitwerkzel, ten opzigte van de Kinderen, zelfs in de rykfte en vermogendile Gezinnen. Indien de genegenheid niet
wederkeerig en gelyk is, kan 'er, in den Huwelyken- Staat,
geene hartelyke l efde, geene behoorelyke zorge voor het
Kroost, plaats hebben. Dan zulk eene genegenheid is onbellaanbaar met de Veelwvvery. Eene Vrouw, in dien
slaat, is verre van eene Gezellinne haar s Egtgenoots te
weed
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weezen ; zy vindt zich vernederd tot de laagte ener Slam=
vinne , tot een enkel werktuig van Wellust: Onder het
aantal van Vrouwen zal 'er altoos ééne Begunttigde zyn
de overige worden misnoegd, en, indien zy het onregt
niet wreeken op hunnen Egtgenoot en hunne Kinderen,
als hem toebehoorende , zullen zy ten- minieen mismoedig
worden, of ze geheel verwaarloozen5 Desgelyks zal ook
de genegenheid tot de meest Beguníligde onder de Vrouwen, en haar Kroost, den Man onverfchillig omtrent de
andere maaken : en allerbejammerenswaardigst is de toeftand
der Kinderen door Vader en Moeder verwaarloosd. Zodanig een uitwerkzel hervoort te brengen was zeker nooit
het oogmerk der Natuure.
Het verdient onze byzondere opmerking, dat de Voor]
zienigheid zorge gedraagen heeft voor eene aangenaams
vereenigmg onder alle íchepfelen, die de Natuur het.
paaren leert. Dierlyke liefde onder fchepfelen die
paaren is niet binnen een naauw beftek van tyd beperkt 3
zy blyft wakker. Herhaald genot bindt het paar te vas-'
ter, en i}andvastigheid wordt een vermaak. Dit is he
geval van 't Menschdom, dit het geval van 't wild Ge
Onder de wilde Vogels, die op boomen neste--vogelt.
len, gaat het Mannetje, het Wyfje op het nest eetets
gebrag hebbende, op den naasten tak zitten, en ftreelt
het met zynen zang. Een veel grooter genoegen is 'er
weggelegd voor 't Menschlyk geflacht in den Huwelyken=
Staat; het heeft nog fterker aanfpooringen tot frandvastigh°id. Aangenaam is de zamenwooning voor elk ; men
vindt 'er vereenigd de genegenheden van Egtgenoot,
Vrouw, Minnaar en Vriend, de tederfie aandoeningen der
Menschlyke Natuure. Een Staatsbefluur is volmaakt ,
wanneer de Overheid met menschlievenheíd gebiedt,
en de Onderdaanen met hartlykheid gehoorzaamen. Het
byzonder Huislyk beftuur beklimt een nog hooger trap
van volmaaktheid, wanneerMan en Vrouw, tot volkomen
genoegen van beiden, w derkeerig regeeren en geregeerd
worden. De Man voert gezag over de Perfoon en het Gedrag zyner Egtgenoote; zy heerscht over zyne genegenbeden. Hy (loet het door Wetgeevend gezag, zy door
overreeding ; en haar gezag zal nooit misfen , indien zy
het onderfchraagt door minzaamheid van Zeden, en blyk:
baaren yver om haaren Man gelukkig te maaken.
De Heerfchappy der Vrouwen is Bene heerfchappy vatr
zagtheid, believing en infchiklykheid. Haare bevelen zyri
-
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minzaamheden, haare bedreigingen traanen. Zy behoort
in 't Huisgezin te regeeren even als een Staatsdienaar in
den Staat, en zorg te draagen, dat haare genegenheid met
haaren pligt zanienilemt.
De geweeze Koninginne van Spanje muntte uit in voor
bondig oordeel. Eene befchryving van haar-zigthedn
Chara &er, naa haaren dood uitgegeeven, levert ons de
volgende overfchryvenswaardige aanmerking op: „ Zy
„ hadt een grooten invloed op den Koning, gegrond op
„ ayne bewustheid van haar uitmuntend verfland, 't welk
„ zy betoonde door eene volkomene onderwerping aan
„ zyne bevelen: eene gehoorzaamheid te gemaklyker vol„ bragt,dewyl ze doorgaans,íchoon by hem ongemerkt, van
„ haar zelve voortkwamen. Zy verbeterde in hem veelc ge„ breken ; met één woord, zy was zyn MENTOR Onder
„ de gedaante van MINERVA."
De GOD der Natuur heeft de I Iuwelyksverbintenis aangedrongen, niet alleen door dezelve aangenam te manken ;
maar door het beginzel van Kuisheid, onzer Natuure eigen.
By Dieren niet tot paaren gefchikt is de Kuisheid te
eenemaal onbekend , en ze zou hun van geene nutheid
weezen. Wy zien dit onder het 'viervoetig Geflacht: de
tamme Vogels hebben geen denkbeeld van Kuisheid ; zy
paaren niet, en het Wyfje krygt geen voedzel van het
Mannetje terwyl het zit te broeden. Maar Kuisheid en
onderlinge Trouwe zyn iets weezenlyks onder alle paarende Schepzelen : want los en wild zwervende genegenheden zouden hun agtloos omtrent het kroost doen worden. Wilde Vogels paaren, en zyn door een Inftin&
getrouw aan elkander, zo lang de Jongen voedzel behoeven. Kuisheid en Trouwe in het Huwelyk zyn even
noodzaaklyk onder het Menschdom, en zy worden 'er toe
gedreeven door het beginzel van Kuisheid, tot liet Zedelyk gevoel behoorende.
De Kuisheid is niet bepaald tot den Huwelyken- Staat.
Het Huwelyk is door de Natuur ingefteld tot infland-.
houding van het Menschlyk geflacht , en 't is de pligt
eens Mans, zich van alle dierlyke genieting buiten dien
Raat te onthouden. De plegtigheden der Egtverbintenisfè en der Egtfcheidinge zyn onderworpen aan vastgeSlelde Wetten. Maar, indien een Man Kinderen verwekt, is het zyn pligt zich met de Moeder te vereenigen in zorge voor dezelve te draagen, en zulk eene vereenigitig is een Huwelyk, volgens de Wet der Natuure.
Van
-
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Van hier is het; dat de eerfle bedryveti "van ongébondetlheid, welke alleen het dierlyk genot op 't ooge heeft,
altoos gepaard gaat met fchaamte, en zekere knaaging ver=
wekt. De Kuisheid in Ongehuwden is een pligt voor elk
op zichzelven , en wordt door 't Zedelyk gevoel zo fterk
niet aangedrongen als de Kuisheid in Gehuwden, die aan
elkander onderlinge Trouwe verfclluldigd zyn.- Afwykingen in het eerfle geval loopen overzuiks zo ílerk niet
in 't ooge als in het laatlle. Nauwlyks hoort men ooit
van Overfpel onder de Wilden, fchoon Ongebondenheid
vóór het Huwelyk onder hun niet ongemeen is. In wa.
les, en ouder de Hooglanders, in Schotland, is het .zelfs tegenwo n•dig nauwlyks fchande voor een jong Vrouwsperfoon, een Bastaard te hebben. In de laatstgemelde
landftreeken is het eerst bekende voorbeeld van zulk een
Kind door de Moeder omgebragt, ons dat zy zich des
fchaamde, nog zeer jong. De, deugd der Kuisheid blykt
daar veld te winnen, naardemaal de eenige verzoeking,
die eene Vrouw kan hebben om haar Kind te verdoen,
is haare begaane zwakheid te dekken.
Het beginzel van Kuisheid is, even als dat van Weh
voeglykheid en Betaamlykheid, zeer zwak by de tilden,
en leeft weinig van dat gezag , welk liet verkrygt onder
befchaafde Volken , eer zy door weelde bedorven zyn.
BOUGAINVILLE verhaalt , dat op het Eiland Otaheita,
of Koning George's Eiland, een jong Vrouwsperfoon vry
lyk haare genegenheden opvolgt, en dat veele minnaars
gehad te hebben haar niet verhindert om een' Man te
krvgen.
kuisheid is, buiten twyfel, een bedwang der Natuure.,
en, derhalven, zal, indien de fchaamte geweerd wordt,
door het voldoen van lust wettig te verklaaren, de Natuur de overhand krygen. Toen, in den Jaare 1707,
Bene befinettende ziekte een groot gedeelte der Inwoonderen van Tsland hadt weggerukt, kreeg de Koning van
Deenemarken het in den zin, dat Land weder te bevolken,
't geen hem, naar wensch, gelukte. Men Helde by eene
Wet vast, dat de jonge Dogters, op dat Eiland, zonder
íchandvlek haarer eere , zes Bastaarden zouden mogen
hebben. De jonge Dogters werden zo volyverig gevonden om haar Land te bevolken, dat het noodeg gekeurd
wierd, naa verloop van weinige jaaren , de gemelde Wet
af te fchaffen. Zedi?heid is door de Natuur verordend
om de Kuisheid te befchennen, en Kuisheid om aan het
-
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1 Iuwelyk dien zelfden dienst te bewyzen. Zedigheid is,
even als de Kuisheid, een dier kiefche beginzelen, welke
onder de Kilden niet zeer gevonden worden.
Eenige wilde Volken hebben zo weinig denkbeeld van
zedigheid dat ze voltlrekt naakt gaan. REGNARD ver
uit eigen ondervinding fjareekende , dat, in Lap--halt,
land,Mannen, Vrouwen, Kinderen, naakt in de heete
baden gaan, zonder zich te fchaa3nen in die gestalte door
en Vreemdeling gezien te worden. Dewyl my dit
zeer zonderling voorkwam , vervoegde ik my tot Dr.
SOLANDER i die meer dan eens zich in dat Land onthield.
Hy verklaarde nay, dat het berigt van REGNARD in allen
deels waar kon zyn, zonder de zedighéid der ír aplanderrn
eenigzft s te kwetzen: dewyl het in hunne baden altoos zo
donker was, dat men 'er niets kon zien. Hy voegde 'er by,
dat de Vrouwen in dat Land_, getrouwden en ongetrouw
zeer kuiscli waren. De Inwoonders van het Eiland-den,
Otaheite, fchoon anderzins -geen flegt Poort" vn Volk ,
fchynen zo weinig begrip van Zedigheid , als van i- uiisheid, te hebben. Naar 't berigt van BOUGAINVILLE, booden zy hunne jonge Dogters der. Franjcherr aan, en ionden zeer verwonderd, als deezen die aanbieding afOoegen. De Vrouwen op Nieuw -Zeeland, daarentegen, z yn
kuisch en zedig. In de 4.Zeize van den Luitenant COOK
rondsom de Wereld, vinden wy aangetekend, dat by
oenigen hunner naakt aan 't flrand vondt, bezig met Zeekreeften te zoeken, en in zeer groote verlegenheid; ont
dat zy, in dien tlaat, door Vreemdelingen gezien werden.
Doch indien liet paaren, in den ftrikti}en zin van dat
woord, een Wet der Natuure is onder de Men fchen, evert
als onder eenige andere Dieren, hoe kan men dan rede
geeven van de Vicelwyvery, die eertyds algemeen was,
en tot deezen dag toe iland houdt onder veele Volken?
Ik vind my hier in geene engte gebragt. De Veel
uit twee oorzaaken. Vooreerst -wyverontla ,
uit de woestheid van Zeden , die ten eenigen tyde algemeen was; en, tea tweeden, uit den Wellust in heete
lugtifreeken, die Mannen van vermogen aanzet om alle
regelen van Maatigheid te overfebreeden. Over deeze
twee oorzaaken onderfcheiden te handelen heb ik my
voorgefteld , dewyl zy een groot gedeelte van de Geíchiedenis der Vrouwlyke Sexe uitmaaken ; hier toe hela
ik een volgenden Brief gefchikt.
-
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PROEVE
OVER HET GESCHIEDENISSCHRYVEN.

(Vervolg en Slat van bl. 88.)

r

en opzigte van het Gefchiedverhaal zyn de eerfle ver
klaarheid, orde en verband. Om aan deeze-eischtn
te voldoen moet de Gefchiedboeker geheel meester var}
zyn onderwerp weezen ; by moet het geheel als met
eenen opflag van het ooge overzien; de keten, by wel
alles zamenhangt, in t oog hebben, ten einde by-ke
alles ter behoorlyke plaatze invoege , en ons zagtkens
geleide langs het pad der verhaalde gebeurtenisfen , en
ons altoos de voldoening fchenke om te zien hoe liet een
uit het ander voortkomt. Zonder zulks , kan het leezen der Gefchiedenisfen noch onderwys noch vermaak
verfchaffen. Dit zal grootlyks afhangen van het in agt
neemen dier Eenheid in 't algemeen plan en ontwerp, hier
boven aangepreezen. Veel zal hier aan toebrengen de gepaste fchikking der Gebeurtenisfen, welke een der hoofd
dit foort van fchryven uitmaakt, en het aller -cieradn
uitvoering valt. Niets, zet de bekwaamhe--moeilykstnd
den eens Gefchiedfchryvers op fterker proeve, dan zyn plan
voor 's hands zo te fchikken, dat het ons, op eene aan
gedeelte zyns-genamwyzturlk,vanhe
Onderwerps tot het andere doe overgaan , en by zich
niet genoodzaakt vinde jammerhartige en ongepaste zamen voegingen te gebruiken; dat by 't zo aanlegge, dat 'er
zekere Eenheid zich opdoe tusfchen Verrigtingen, die
van elkander op den grootalen afiland verwyderd fchynen.
Naardemaal de Gefchiedenis tot de deftige foort van
lclryven behoort, moet 'er altoos zekere ernsthaftigheid
in 't Verhaal bewaard blyven. Hy heeft zich te wagten
voor laagheid en gemeenheid in ftyl,., voor lange en in
de gemeene zamenfpreeking gebruiklyke fpreekwyzen ,
voor gemaaktheid en slagen van vernuft. De fleekelende en
doorftrykende wyze van eene Gebeurtenis op te geeven is
onbeí}aanbaar met het charaéer eens deftigen Gefchiedboekers. Ik wil hier mede niet aanduiden, dat een
Gefchiedfchryver nooit mag daalen. Hy mag het zomtyds
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kyds doen, om verfcheidenheid aan zyn Verhaal by te zet
welk, reeds op een en denzelfden toon voortvaa--ten,'
rende, verveelend Wordt.- Dan by hebbe zorg te draagerf
om niet té zeer té daalen ; en, wanneer zich de gelegenheid voordoet; by wélké het té pasfe komt een weinig
beduidende of zelfs belachlyke Gefchiedenís , te vermélden, is het doorgaans beter,. deeze in eene Aantekening
aan den voet der bladzyde te plaatzen, dan het te waaien al
te gemeenzaam te worden; door dit ten lichaatne des Werks
in te lyven.,
Dan een Gefchiedboeker moge deeze hoedanigheden bezitten, dat hy klaar, onderfcheiden en deftig , zy, en by
kan met dit alles een dor Schryver veezen; in welk geal wy weinig vrugts van zynen arbeid zullen trekken:
Wy zullen hein leezen zonder vermaak; of zeer waar
liet leezen geheel en al ftaaken, Hy moet zich,-rchynlk
derhalven; bevlytigen om zyn Verhaal belangryk te 'doerl
Worden; deze hoedanigheid is het -welke; by..iiittlek,
een . Schryver van -vernuft en goeden, fl:yl 'onderfcheidt.
Twee zaakera leiden bier toe in 't byzonder op: .Dé
ëertté is het treffen van een juisteti middelweg; in 't be
leid des Verhadls , tusfchen een fchielyk op een volgend
ën op een gedrongen verhaal der Gebeurtenisfëii , en liet
langdraadig vermelden. Het eerstgenlelde baart . hinder;
het laatstgenoemde verveelt Ons. Een Gefchiedboeker, dië
wil dat wy belang ftellen in zyne Verhaalen, behoort te
veeeten , waar by kort moet weezen ; én waar het heil
voege uit te weiden; met een vlugtigeii tred mag en moet
by heenloopen , over geringe `voorvallen van weinig ilaaileeps maar ftilltaan by die treffend van aart zyn; of
zwanger gaan van g ewigtiae gevolgen; 'voor 's hands onze
,aaudagt daar toe, voorbereicènde, en ze in den klaarflen dag
paalende: --- Een ander !luk, waar op hy te letten hëb=
-

.

be, is eene gepaste verzameling 'van de omfandighedeii,

behoorende tot die Gevallen ; Welke by volkomen verkiest 'te verhaalen. Algemeene daadera maakera een zwak
indruk op den ge€st. Het is door middel van wel--ken
ekoozene omftandighedeli en byzonderheden , dat een
Verhaal belangryk wordt, en den Leezèr inneemt. Zy zetten leeven en kleur by aan het vermeldde, én ïtellezi
ons in ftaat om ze als tegenwoordig en onder . ons óng
voorvallende te befchouwen. Het is dit wél uitkippen der
omfandighedèn in een Verhaal; 't welk wen zeer gepast
het Gefchiedkundig fc ;ilderen noemt.

I^

L

1 2
,

PROEVE

In deeze uitmuntende hoedanigheden van verhaalen ,.
bovenal in de laatlte, of de fèhlderagtige befchryving
der voorvallen , hebben vericheiue Oude Gefchiedbockers uitgeblonken. Te deezer oorza.ake leest men , met
zo veel imaaks, HERODOTUS, THUCYDIDES, XENOPHON,
LIVIUS, SALLUSFIUS en TACITUS. Zy allen fteeken uit
in de kunst van verhaalen.
HERODOTUS is Reeds een aangenaam Schryver, en
verhaalt alles met die _ Naiviteit en eenvoudigheid van
zegswyze, welke nooit faalt den Leezer in te neeme.n.
Schoon de fchryfwyze van THU,CYDIDES dorder en
stroever zy, fpreidt hy, egter, by gewigtige gelegenheden, een meesterrlyke wyze van beichryving ten toon;
als, by voorbeeld , in zyn verflag van de Pest te Itheiie, in zyn verhaal des Belegs van .Platcta, van den Opiland in Corcyru, van de Nederlaage der ,rIthenienzereen
op Sicilie.
XENOI^HON's Cyropwdia, en diens Anabafs, of Ilertogt
der tienduizend, zyn allerfchoonst. De omttgndigheden zyn
wél uitgekipt, het verhaal gaat gemaklyk en zeer onderhoudend voort; maar zyn Hellenies, of voortzetting , der
Historie van THUCYDIDES, is een Werk van veel minder
gehalte.
De kunst van SALLUSTIUS in Gefchiedkundig fchilderen, in zyn Catilinifchen, maar bovenal in zyn 7ugurthinfchen, Oorlog, is allen bekend, fchoon op zyn ftyl veel
te zeggen valt, als te gemaakt.
Livius is in zynen ichryftrant onberispelyker , en
wordt, als het op verhaalen aankomt, door niemand overtroffen; voorbeelden by voorbeelden zou men uit hem
kunnen aanvoeren. Zyn verhaal, op dat ,wy dit éénige
aanftippen, van de treffende Nederlaag des Romeinfchen
Legers door de Samniten, by dc Furce Caudine, in den
aanvang zyns IX Boeks , levert een der fchoonfle voor
, die men ergens kan-beldnvaGfchisldery,
aantreffen.
T Acl'rvs is een Gefchiedfchryver die desgelyks in
het Gefchiedenisfchilderen uitileekt; doch in Bene Manier,
geheel onderfcheiden van die van LIVIUS . De Befchryvingen van LIVIUS zyn eenvoudiger en natuurlyker;
TACITUS doet het af met weinige floute trekken. Hy
kiest één of twee merkwaardige omftandigheden uit, felt
ze ons voor in een fterk, en doorgaans in een nieuw en
ongewoon, licht. In de daad TACITUS betoont in al zyn
,

fchry-
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fchryvern de hand van een Meester. Gelyk hy diep
denkt, zo treft by ook in de befchryving, en in de voordrat zyner gevoelens. De Wysgeer, de Dichter en de
Geichiedboeker vereenigen zich in zyn persbon.
Hoewel het Tydperk, 't geen hy befchryft, een ungelukkig Tydperk voor een Gefchiedboeker moge gerekend worden, heeft hy het zo weeten te behandelen, dat het ons veele treffende en belangryke fchilderyen van de, mensch.lyke
Natuur oplevert. De verhaalen, welke by ons oplevert
van den dood van verfcheide voornaame Perfonaadien,
zvn zo ontroerend als de toon van het hooge Treurfpel.
'I`ACITUS 1childert, mag men zeggen, met een gloeiend
penceel, en bezit, boven alle Schryvers, de bekwaamheid om niet alleen voor de Verbeelding, maar voor het
Hart, te fchilderen. --- Dan met alle deeze hoogst uit
schoonheden ftrekt by egter niet ten volkomen-rnuted
Voorbeelde in liet gefchiedfchryven. De zodanigen, die
zich naar zynen trant gevormd hebben, (laagden zelden
gelukkig (*). Hy is veeleer te bewonderen dan na te
volgen. In zyne waarneenlingen betoont by te groote fynheid ; in zyn ttyl is hy al te kort, fors zwak of gemaakt,
dikwyls algebrooken en duister. De Gefchiedenis fchynt
een natuurlyker, vloeiender, en eene meer op den Volkstoon getemde, fchryfwyze te vorderen.
De Ouden bedienden zich van eene Verfraaijing der
Gefchiedverhaalen , welke de Hedendaagfchen ter zyde
gelegd hebben ; naamlyk de Redenvoeringen, welke zy,
in eenige aangelegene gevallen, hunné Hoofdperfonaadien
in den mond leggen. Dit zette eene verfcheidenheid by
aan hunne Verhaalen; op die wyze gaven zy lesfen in
Zede- en Staatkunde; en, door de verfchillende Partyen
fpreekende in te voeren, gaven zy beider gevoelens, op de
tr.effendfe wyze, te kennen.
THucvi)IDEs was de eerie die dusdanige Redenvoeringen zyne Perfoonen in den mond lag. De Redenvoeringen, van welke zyne Gefchia1cnis vol is , en ook die
men by eenige andere Griekfche en Latyz^fehc Gefchiedboekers aantreft, nebbe wen te tellen onder de fchatbaarfte

(*) [Onder die zeldzaamen zal men onzen Gefchiedfchryver
P. C. HOOFT moeten telen. Elk weet hoe zeer hy de Bewonderaar en de gelukkige Navolger was van dezen Romeinfihen
Gecchiedboeker.]
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fie overblyfzelen , welke wy van der Ouden Welfp ree,
kenheid bezitten. Do(h hoe ichoon die ftukken,,
niet de daad, ook mogen weezen, liet mag zeer in twy
of dezelve eene voegzaame plaats.-felgtroknwd
in de Gefchiedenis vinden , vermids zy een mengzel vor.
men, 't geen onuatuurlyk is in de Gefchiedenis; een mengzei van Verciering met Waarheid. Wy weeten dat deeze
Redenvoeringen geheel en al van des Schryvers eigen opstel zyn, en dat hy een beroemd Man, op Bene openbaare
plaats , redenvoerende doet fpreeken , enkel om gelegenBeid te vinden tot het ten toon fpreiden zyner eigene
Welfpreekenheid; of om zyne. eigene gevoelens, onder
den naam des Spreekers, voor te draagen. Dit is eene
foort van Dichterlyke veyheid , welke der deftigheid van
de Gefchiedenis niet best fchynt te voegen, waarin Bene
inagtneeming der ftriktfle waarheid altoos moet heerfchen.
Redenvoeringen. mogen ten cieraad der. Gefchiedenisfe
ilrekken ; zo kunnen ook Dichtftukken daar toe dienen,
ingevoerd onder den naam van eenige in de Gefchiedents, vermelde Perfhnaadien , die men weet dat groote
dichterlyke begaafdheden bezaten. Maar geen van deeze beide krygen oneigen Bene plaats in de Geichiedboeken.
In ifede van dus verzonnen Rellenvoeringen ter Gefchiedenisfe in te vlyen, fchynt de liandelwyze eeniger laatere
,Sc.hryveren beter en natuurlyker; te weeten, dat de Gejchiedt.chryvèr, by deeze of geene gewigtige gelegenheid,
de. gevoelens en redeneeringen, der ílrydende Partyen te
`boek Relt,, of den voornaanien inhoud opgeeft , wat zy
in, dèeze of geene Vergadering gefprooken hebben. Dit
kan gefchieden zonder eenige verciering.
Het opivaaken van Chara&erfchetzen is een der febitterendae, doch tevens een der bezwaarlykst volvoerbaare,
Cieraadeti der Gefchiedenisfe. Want Charaéers merkt
men, in 't algemeen, aan als (ukken waartoe. de Schryver
Zich reet meer dan gewoonen ernst gezet heeft; en een
Gefchiedboeker,' die in het fchilderen, van Characters.
zoekt uit te, munten, loopt groot gevaar om in een uiterfe, te, loopes , vermids hy zich 'er op toelegt om zeer
diep. indringend in de kennis van 't menschltk hart, en de
.oerzeis: der bedreven, voor te komen. Hy brengt, in dat
geval , zo, veele ftrydige en als tegeneen hortende hoedan gheden te berde , dat wy ons eer belemmerd vinden.
met
:
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met hoogklinkende uitdrukkingen, dan onderhouden met
eene klaare voordragt van eenig menschlyk Chara &er.. -.Een Schryver, die Chara&}erfchetzen wil geeven op eene
leerzaame en meesterlyke wyze, moet eenvoudig weezen
in zyn ftyl, en alles, wat naar gemaaktheid zweemt, ver
zelfden tyde zich niet te vrede houden met-myden:t
flegts algemeene omtrekken te geeven ; maar af te daalen
tot zodanige byzonderheden, die het bedoelde Chara &er
fiks kenmerken. De Griekfche Gefchiedfchryvers
onthaalen ons zomtyds op Lofredenen; doch verfchafFen
ons zeer fchaars volkomene Chara&ers. De twee Oude
Gefchiedboekers, die zich het meest in dit vak bevlytigden, zyn SALLUSTIUS en TACITUS.
Naardemaal de Gefchiedenis eene foort van Onderwyzend Geíchrift is voor het Menschdom , behoort 'er altoos eene goede Zedekunde in te heerfchen. Zo in liet
opmaak-en der Chara&ers , als in het verhaal der Verrigtingen, behoort de Gefchiedfchryver heeds te toonen dat
by de zyde der Deugd "boude. Zedelyk Onderwys recht ftreeks te geeven valt buiten zyn bettek; maar, en als een
braaf Man, en als een goed Schryver, verwagten wy van
'hem, dat by gevoelens van liefde tot de Deugd, en van
afkeer van de Ondeugd, in zyne Schriften, by voeglyke
gelegenheden , zal ten toon fpreiden. Onzydig voor te
komen ten aanziene van goede en flegte CharaEters, en
zich eer te gedraagen als een listig Staatsman dan een
Deugdenvriend, neemt zeer veel weg van het gewigt eens
Gefchiedkundigen Opflels, kan fegte gevolgen veroorzaaken, en ook het Verhaal koel en onbelangryk doen worden. Wy neemen altoos deel in de daadeg, welke wy
naagaan , als onze Sympathie opgewekt wordt door de
Gefchiedenis, en wanneer wy deel neemen in het lot der
bedryvende Perfonaadien. Maar het uitwerkzel zal geheel agterwege blyven als het den Schryver aan Zedelyk.
Gevoel kapere.
H et Land in Europa, waar de Geest der Gefchiedkunde, in de laatte Eeuwen, met den meesten Iuister heeft
uitgeblonken, is buiten allen tegenfpraak Italie. Het Nationaal Chara &er der Itq!iaanen fchynt hier toe gunflig..
Voorlang onderfcheidden zy zich als een fclierpzinnig,
doordringend en opmerkzaam, Volk, uitf'eekende in Staat
dat zich vroegtyds-kundigefchra wysid,en
tot, de kunst van Schryven fcbikte. Diensvolgens
behaalden , korten tyd naa de lierleeving der Letteren,
MA1.4
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RtACHIAVEL, GUfCCI\ DIN, DAVILA, BENTIVOGLIO en

Vader PAUL, grooten Letterroem in het Vak der Gefchiedenisiè. Gv allen blyken zeer rechtmaatige denk
gevormd te hebben. Zy-beldnvaGics
allen zyn aangenaamc, icerzaame en belangryke, Schryvets. Hunne wyze " van verhaalen fchoeilen zy op de
leest der Ouden : eenien hunner, als EENTIVOGLlo en
GUICCIARDIN , hebben, in naavolging dier Voorgange
ren, Redenvoerii.gen in hunne Gefchiedverhaalen gevoegd.
In de diepzinnigheid en ou ierfcheidenheid hunner Staat
begrippen mogen zv misfchien gerekend worden-kundige
de Ouden te overtreffen. Oordeelkundigen hebben teffens in elk hunner eelige onvolkomenheden opgemerkt
en aangeweezen.
MAC HIAVEL is in zyne Historie van Florence, over
liet geheel genomen, zo belangryk niet als men zou ver
bekwaamheden :-tvagen Schryvazne
zulks ontf'aat uit zeker gebrek, 't geen by hem zelve buis vestte , of uit iets ongelukkigs in zyn onderwerp, 't
geen hem vervoerdé om zeer uitvoerig en omslagtig te
weezen in 't vermelden (ier Staatkundige ftreeken van
éénc Stad.
GuICCIARD2N, ten allen tyde fchrander en diepzinnig,
ngt men dat zo lang flilflaat op de Toscaarlfche zaaken,
dat by fours verveelend wordt. Een gebrek, 't well
nu en dan ook to€gefchreevcn wordt aan den anders zo
oordeelkundigen Vader PAUL.
BENTIVOGLIO wordt befchuldigd, dat hy, in zyne Gefchiedenis der Oorlogen in Vlcaande; cn, te veel tot het
bloemryke en zwellende overslaat.
IJAvrr,n , fchoón een der aangenaamf}e en onderhou.
dendite Gelehiedverhaalers, heeft blykbaar dit gebrek, dat
hy Bene foort van -Gelykvormigheid over alle Ch-ara ers
verlpreidt, door dezelve te vertoonen als allen steeds
geleid door Staatsbelang.
Maar , fchoon deeze en dergelyke aanmerkingen op
deczc Gefchiedboekers te maakgin vallen, verdienen zy,
over 't geheel geelamen, in den eeroen rang der heden
-dagfcheGiryvng_'plats
te worden.
De Vlaamfchc Oorlongen, in 't Latl•Ti , door FAMIANUS
STRADA, gcfcln•ceven, is zeker een Boek dat eenige opnmerking verdient; doch niet geregtigd tot dezelfde^maate
an hoogagting als de evenge}neide::. STRADA betoont
gifehal
te partydtg voor de zy de van Senn,
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,ft,, en fpeelt al te openbaar de rol van een Lofredenaar
des Prinsen van Parma. , Hy is een bloemryk, wydloopig en gemaakt, Naavolger van LIVIUS.
De Iran fchen , die der hedendaagiche Letterkunde zo
veel E'ers hebben aangedaan, bezitten,. in eene zeer hooge
mate , de gaave van verhaalen. Veelen hunner laatere
Gefchiedboekers zyn geektig, aartig en aangenaam, in hunne, voordragt.: eenigen hunner mangelt liet geenzins aan
diepzinnigheid en doorzigt. Zy hebben, egter, geene zo
uittteekende Gefchiedichryvers voortgebragt als de Italiaanen.

Engeland was, tot op weinige jaaren na , niet uitileekend in Gefchiedkundige voortbrengzelen. Vroeg, 't is
waar, verwierf Schotland agting , ten ceez,n opzigte ,
door den beroemden BUCHANAN. Men kan hem den lof
niet onthouden dat hy een uitmuntend Schryver is, zuiver in zyn Lathn., aangenaam zo in zyne verhaalen als
in zyne beíchryvmgen; doch liet ffeekt door, dat hy zich
meer op fraai zeggen dan op naauwkeurigheid uitgelegd
Nebbe. Gewoon zyne Staatkundige begrippen geheel
op de leest der oude Staatsbeftuuren te fchoeijen, fchynt
het Leenftelzel nooit in zyne gedagten opgekomen : en,
daar dit ten grondflage ílrekte der Staatsgetteltenisfe van
Schotland, zyn 's Mans Staatkundige inzigten, in gevolge
hier van, onnaauwkeurig en onvolkomen. — Wanneer
by tot de G.,beurtenisfen van zyn eigen tyd afdaalt, doet
'er zich zulk eene verandering op in zyne Ièhryfwyze ,
en zulk eene bitterheid in zyn f'cyl, dat, aan welke zyde
de waarheid ook ligge ten aanziene van die twyfelagtige
en lang betwiste Voorvallen, die de voorwerpen uitmaaken van dat gedeelte zyns Werks , het onmogelyk is ,
hemvey te fpreeken van door den geest der Partyzugt
ten ffie
rkí}en gedreeven te' zyn.
Onder de oude. Engelfche Gefchiedfchryvers fleekt Lord
CLARENDON boven allen uit. Schoon hy te voorfchyrn
treede als de Voorfpraak van eene . Party, flraalt 'er,
nogthans, meer onpartydigheids door in zyn verhaal der
Geheurtenisfen, dan men uit zulk eene pen zou wagtei,.
Hy houdt alzins de agtbaarheid eens Geíchiedfchryvers
op. Te lang zeker zyn veelal zyne volzinnen, en zyne
fchryfwyze is over 't algemeen te omfagtig : anders is
zyn fty1 manlyk, en zyne verdienften, als een Gefchiedboeker, loopen boven de peil der middelmaatigheid.
Piisfchop BURNET is klaar; doch bezit, behalven klaar -
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beid, naauwlyks, als Gefchiedfchryver, eenige verdienfteit.
Zyn flyl is te ongehaavend, en te gemeenzaam voor den
ftyl der Gefchiedenisfe ; zyne Characters zyn met een
fterko hand gemaald; doch veeltyds oppervlakkig, en niet
vry van fchimp.. Daarenboven vloeit by zo zeer over
van kleine voorvalletjes hem zelven betreffende , dat by
veeleer een Schryver van Mcmoriesa, dan een Geíchiedboeker, gelyke,

Langen tyd fchynen de .Ergelfche Gefchiedfchryvers

na geen

hooger rang

gedongen te hebben dan dien

van

naauwkeurige Verhaalers van het gebeurde, tot dat , itt
deezen laateten tyd, de beroemde Naamen van HUME,
RoB.ERTSON en GIBBON, de Engelf•hen in het vak der
Gefchiedenisfe als zeer voortreffelyk hebben doen kennen.,

DLL WELDAADIGHEill.

Een Perfraansch Vertelzet.
(Uit het Engeisch.)
zwaar aangetast door eene befistetlyke Ziekte, in

t^ssEti,
de Stad Tauris woedende, van welke hy, naar allen
fl
fehyn , niet zou opkomen, vaardigde een Bode af na een Wy-

zen , -die in 't gebergte afgezonderd woonde , met last om
deezen..met zich te brengen. Deeze rWyze was , in vroegere
dagen, HvsseiN's Vriend geweest. 1-ly haalde deezen Wy.
zen over, dat hy de zorge over de Opvoeding zyns Zoons
op zich zou neemen ; eensdeels om hem te behoeden voor de
gevaaren des langeren ve•blyfs in eene Stad vol zedeloosheid;
anderdeels op dat het Kind van hem Lesfen mogt ontvangen,
ter verzekering van deszelfs volgend geluk. Een lange onder.
vinding hadt HUSSEIN overtuigd, dat de meeste onheilen , wel
ke de Menfchen treffen, uit fnoode hebbelykheden den oor.
fprong ontleenen.
Hussein onderrigtte IBAR , (zo was de Wyze geheeren )
van de geheime plaats, waar by de fchatten. die hy zou naalaaten, begraaven hadt, met byvoeging dat hy deeze niet meer
kon aanzien als de voornaame bron van 't geluk zyns Zoons.
Dat ontzettend oogenblik, wanneer de Mensch. den Tyd ver.
geelende, de Eeuwigheid inf apt, verandert doorgaans alle zyne
denkbeelden, en kan hy als dan geen weezenlyken fchat vinden dan dien der Deugd.
IBAa nam met genoegen op zich den last der Opvoedinge
van den Zoon zyns Vriends , wiens op handen zynde verfchei.
,

den
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Ben by vastftelde uit de fchielyke verandering van diens voo-

rige denkbeelden , en de verfmaading der fchatten, voorheen
al te zeer van hein bemind en gezogt.
Ziet daar IN IW SSEiN, in eeneg zeer vroegen leeftyd, verwy.
Berd van .de Hppfdtlad van lderbyan , dat gro..t Gewest van
Perfie onder de befcherming van eenes eenzaam leevenden
Wyzen, die hem bragt op den bergtop, welken by te zyner
woonplaatze halt uitverkoren.
Het teelen van Vrugten , en het vlegten van Mandjes onder
allerlei gedaante, waren tsaa's bezigheden tot hier toe geweest,
en zy werden ook die van IBN HHUStF.IN.
Perfie. , gansch vrugtbaar in befpiegelende Vertoogfehryvers,
ontbreekt het niet aan Verhandelingen over de Opvoeding,
wonder fchoon in de befpiegeling , maar vrugtloos by de te
werk ítelling. inner volgde eene eenvoudige en geheel
vliet ingewikkelde Leerwyze: WEES WELDAADI3, EN GY ZULT GELURKIG ZYN, was de Les die by geduurig zynen Kweekeling
3nfcherpre.
Wanneer zy den j3erg afgingen na de Steden en Vlekken,
om de Vrugten en de Mandjes te ,verkoopen, keerden zy nooit
weder zonder deeze of geene Armen ep te zoeken, om aan
dezelve een gedeelte van het ontvangene geld uit te reiken.
De Lesfe, door Voorbeeld gefterkt, drukte zich gereed in 't
hart des Kweekelings. tEN iUSSU.IN verkreeg een zo diep gevoel van deeze wyze om zich gelukkig te maaken , dat by
eiken dag begeerde den tyd des arveids te verlangen , om
meer te verkoopen, en dus ook meer aan een grooter getal
Armen te geeven te hebben.
Langen tyd duurde deeze Opvoeding, met de nuttte Leevenslesfen gepaard. Toen IsAa zich verzekerd hield van dit
grondbeginzel , WEES WELDAADIG, EN GY ZULT GELUKKIG ZYN,
Wel vast in 't gemoed zyns Kweekelings gelegd te hebben,
oordeelde by het voegzaain hem zyn hiaat te ontdekken en ter
wereld in te zenden, en fprak hem, te dier gelegenheid, dus
aan : „ Zoon ! indien de. Voorzienigheid u op uwen weg
een veel grooter Geldfomme deed ontmoeten, dan wy door
„ onzer handen arbeid kunnen verdienen; indien zy Rykdom„ men in uwen fchoot wierp , welk een gebruik zoudt gy
denken dat deeze Voorzienigheid zou willen dat gy 'er van
zoudt maakgin ?"
Ongetwyfeld, antwoordde IBN misSEIN , dat ik myne behoeftige Broeders hulp bewees.
En wat zoudt gy 'er voor uzelven mede doen?" was eenti
tweede vraag des Opvoeders? en het antwoord des Kweelte•
lings: Wat kan ik meer wenfchen dan Gezondheid en
het fireelend vermaak van tot den behoeftigen te zeggen : kom,
neem deeze weldaad aan , wees vlytig , werk met uwe ban tien, wees te vrede als Ban? „ Welaan," hervatte daar.
gp de Leermeester, „ myn Zoon; morgen , by het aanbree„ ken
,
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„ ken des dageraads, zal ik u de middelen verfchaffen om deeze
zuivere verinaaken, na welke uwe Ziet verlangt, te genieten
en te vermenigvuldigen. Gelukkig de arme, de zwak„ ke, de verdrukte onfchuld, die u ontmoeten,! Gy kunt tot
„ hun zeggen : verbant uwe vrees , myue Broeders ! droogt
uwe traanen af. IaN HusseiN leeft by n , hy houdt het
oog geflaagen op den elendigen , hy is een oprigter der val„ lenden, een trooster der lydenden."
Naauwlyks brak de dageraad aan, of iBAIC geleidde zyn Kwee
na de wyd en zyd verflroo!de brokken van een oude-keling
Graftombe. Hy ligtte, met behulp eens daar toe medegenomen werktuigs , een langen breeden !teen op. By deeze afiigting vertoonde zich een wenteltrap, welke hun bragt onder een
verweifzel , ' t welk Benig licht kreeg door eenige fpleeten in
de rots gemaakt.
Eenige Koffers, gevuld met Goudfloffe en Edelgelleente van
onfchatbaare waarde, werden bier op geopend, en overgegeeven
aan IBN uussEIN: die, de Rykdommen, daar in begreepen, zien
uitriep: „ o Heilloos beginzet van• het kwaad op deezen-de,
„ Aardbodem ! Dolle dwingeland over de zwakke menschlyke
„ Natuure ! Gy wreede drimanes (*) , f}aa vry befchaa nd !
,. Waar ik kan komen , zal ik de Dienaars vanutwtwe kwaade oog.
merken wederffreeven : zy zullen myne Broeders niet meer
„ traanen doen !torten !"
1frAR, vo l daan over 's Jongelings edele geestdrift, wenschte
zichzelven geluk , wegens de zorge der Opvoedinge , aan hem
zo gelukkig befteed. Hy geleidde raN HUSSEIN na Tauris ,
en nam affciieid van deezen Kweekeling, met eene tedere om
zeer aangedaan wegens de dringende aanzoeken ont-helzing,
met hem de ryke fehatten te deelen , en zich te verbinden om
altoos by hein te blyven.
I1N HUSSEIN hadt nu eene fchoone wooning betrokken in
de Stad zyner geboorte. Zyn tafel Mondt open voor veelen,
die zich gelukkig oordeelden door hem vergast te worden,
deeze beftonden meest uit Tafelfchuimers en vrolyke Poëeten.
De Armen omringden zyne wooning. Eiken dag (naakte hy
het genoegen van een einde te maaken aan 't ongeluk vati.
deeze en geene behoeftigen , die de ruime hand zyner Milddaadigheid geopend zagen.
IaN HUSSEIN'S genoegens werden vermeerderd door eene
omflandigheid , welke zyn hart aller!}reelendst" voorkwam. Het
goed geluk deed hem , zo by dagt , op zynen weg ontmoe'
ten Bene jonge Ifenetiaanfche Vrouw , geheel in traanen fine!rende. Zy klaagde, in haar Land, door haaren Vader verlaaten
te
-

y

x De perfsaanen flellen twee Beginzels , het een goed het ander
)

kwaad. ,loet goede noemen zy or\oysr as, het kwaade AEIMANss.
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te zyn. Genoeg verfloud zy van de zogenaamde Lingua

Franca om zich by den Ontfermer te doen verftaan. Haar

Gelaat, in IBN HUSSEIN'S oogen door haar ongeluk verfraaid ,
was bevallig genoeg om hem te behaagen. Met den waaren
geest van edelmoedigheid, droeg hy zorge voor de vervulling
van alle haare behoeften; doch fchroomde een enkel woord
te reppen van de 'gevoelens , welke zy hein inboezemde, op
dat zy niet in het denkbeeld mogt komen , dat hy ten oogmerke had , op deeze wyze , zich vergoeding te bezorgen
voor de beweezene weldaaden.
SPINE?TA (dus was deeze geheeten) verhaalde hem , naa een ig tydsverloop, de ongelukken van haaren Broeder CLAUDIO,
die in dé. hardste flaaverny, onder den medogenloos11etn Meester,
zugtte. Genoeg was dit vermelden 0111 CLAUDIO vey. te koo.
pen. IaN HUSSEIN deedt meer; by maakte deezen Gelosten,
mien 't aan geene daar toe gefchikte bekwaamheden ontbrak,
tot zyn Huisbezorger.
SPNNETTA., gastvry ten zynen huize. onderhouden , kwam hunt
van dag tot dag bekoorlyker voor, en de betooverende kragt
van haar dagelyks te zien zegepraalde over zyne kieschheid
om geene min deugdzaame begeerten met zytie weldaadigheid
te paaren. Hy (prak tot haar in de zugtende taal der liefde;
en kPINETTA geliet zich na deeze hartveroverende taal te boo.
ren. --- Doch, weinige dagen naa deeze wederzydfche min.
betooningen , verdweenen cr.AuolO en diens vermeende Zuster.
Het vertrek van. eene Caravane bad hun den weg ter weg.
vlugtinge gebaand, en in [laat geheld ter bedekkinge der fchriklyklte ondankbaarheid: want. zy ladders deezen Weldoener beroofd van alles wat zy voeglyk konden wegpakken en medevoeren.
Geheel verbaasd over zulk een ondankbaar gedrag , deed
by een nader onderzoek op deeze hem ontvlugtte; en kreeg
hy. uit een hunner Landsgenooten berigt, dat zy door andere
banden dan die des Bloeds aan elkander verbonden waren; dat
SPINETTA; zo wel een Slavinne geweest was als CLAUDIO eelt
Slaaf; doch haare vryheid gekreegen..hadt, door den Koopman,
die haar te Tauris gebragt had, ten wille te zyn.
Vernederd, verlegen, van fmert doorwond , zogt IBN HusSEIN zynen ontroerden geest tot bedaaren te brengen, door eerie
gelegenheid, welke zich aanboodt om goed te doen , greetig
aan te grypen. Men hadt hem berigt, dat een Koopman , zyn
naaste Nabuur , zich in groote ongelegenheid bevond ; dat
men op 't punt flondt om diens goederen te verkoopen , ' t
welk niet zonder groote fchade kon gefchieden. Onmiddelyk
vervoegt by zich tot den ongelukkigen, en flelt hem den ei
dag in tlaat om de zodanigen zyuer fchuldeifcheren, als-gen
het meest beoogden om hem te bederven , te betaa!en,
InN tussEizi, die, onder 1 et Oog en opzigt van iaáx, een
be.
-
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bekwaam Landbouwer geworden was , maakte hier van veal
weeks, en vondt daarin eene allergenoeglykfle uitfpanning; om
deeze te vermeerderen , en tellens de onaangenaame gedagten
van Si [r ETTA te verzetten, wilde by zyn Landgoed uitbreiden.
Een onbebouwd fluk gronds lag tegen het zyne aan; gaarne
wensk,hte hy 't zelve in eigendom te krygen , en hadt het nooDit fluk lands wist
dig ter volvoeringe an zyn plan.
Ity was de eigendom des zeer onlangs door hem geholpen
Buurmans. Vol vertrouwen vervoegde hy zich tot deezen
t)an, fchoon by hem de dubbele waarde 'er voor bo'ódt, bragt
de Eigenaar eene menigte van beuzelagtige redenen van wei
kon by het fluk lands niet magtig worden dan-gerinby;
net den Koopman te ontfaan van het wedergeeven der opge•
fehootene fomme , die meer dan honderdmaal de waarde bedroeg van het fluk gronds.
Omtrent denzelfdeu tyd dat dit hoog §t ondankbaar lot hem
bejegende , zong men langs de Straaten der Stad, Liedereli
tot fmaad van IBN HUSSEIN ; en elk hield zich verzekerd dat
ze opgebeld waren door eenigen zyner Tafelvrienden: Dit
trof hem. Maar by voelde eene nog dieper grieve, hem
berokkend door den Nyd , die zynen rykdom met leede en
fcheele oogen aanzag. Deeze ftrooide uit, dat hy die groote
Goederen verkreeg door het dryven van verboden Koophan
del. Dit valsch gerugt won zo veel velds , dat men hem
eerlang vatte, en voor den Cadi te regt helde, waar meest alle
zyne Buuren en Vrienden tegen hein getuigden, en fchynbaare
bewyzen van fchuld bybragten. Alles , wat raiv ayssEnv te
zyner verdediginge kon zeggen, was, den Cadi -te verzoeken;
dat deeze eerhond het firiktile onderzoek ten zynen Huize zou
doen , terwyl by in de Verhoorkamer bleef. Dit gefchiedde,
en de uitkomst befchaamde zyne Befchuldigers.
De fmaadlyke vernedering, die by zo even ondergaan bath,
van zich als een Misdaadiger voor den Regter te zien fleepen ,
door een zamengefchoolden hoop Volks , te meermaalen door
hem uit druk en verlegenheid gered , beroofde hem van het
genoegen, 't geen by anderzins met regt mogt fmaaken, we.
gens het fnoereu der nydige lastertongen.
Door zo veele onaangenaame en mismoedigmaakende ontmoetingen, verloor lBN HussErrr zyne Liefdaadigheid, en met deezè
de uitoefening van alle tot hier toe betoonde Deugden. De
lVlenfchenhaat, tot welken by verviel, deed hein de deur fluiten voor elk een, zonder onderfcheid : met één woord, mm
Rugsein werd wreed; en eerlang fcheen hem het langer leeven te Tauris geheel ondraagelyk.
In een deezer vlaagen van verveeling en wederzin, verliet by
de Stad, om IUAR te gaan zien. Een vloed van misnoegen
vloeide van zyne lippen als by deezen opvoeder ontmoette;
by frak : „ Dom, onkundig Schepzel : kende gy de Men-
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,, f hen , die gy my leerde beminnen? Wist gy dat zy on•
dankbaaren , verraaders, en geheel boos zyn? Waarom boe
gevoelens voor hun in, . welke zy zo weinig-„eindgym
verdienen ?" — Tot uw Geluk! antwoordde IBAR.
„ Tot mycl Geluk!" hernam de misnoegde ION HUSSEIN, „ en
ik bevind my de ongelukkigile onder de Kinderen van
,w ALF (*) ! " Laat ik weeten , voegde IuAR hem te gomoe«
te, laat ik weeten, myn Zoon, wat u wedervaaren is!
IhN HvssEiN verhaalde de Gefchiedenis van den Koopman,
van de Schimpdichters , van Ci Aunio en SPINETTA , en den
hoon hem voor den Regterftoel van den Cadi aangedaan.
jongeling 1 fprak IRAK, heb ik fchatting ep de Deugd ge-

field ? Leerde ik u immer dat gy eene overvloedige vergelding
zoudt ontvangen voor alle uwe Werken van I'Veldaadi*heid 2
Waarom verbeeldde gy u een winstdoettden handel met uu'e gunst
te zullen dryven ?
Keer weder pia Tauris, en-betonig
snaak ondankbaaren. De eenige belooning der Deugd is de Deugd
zelve, en niets op aarde haare belooning. -- Gaa weder na
Tauris , leer Menfchen kennen te uwer voldoening, en ver
wagt , niets, bovenal niets van den lof der Ta/elf chuimeren en
Pichteren , van de tr dazen tiener /%rouwe , en de gevoelens der
menigte!
IIIN HUSSEIN keerde , op den raad zyns ouden Leermeesters,
na TTuris weder, deed een beter keuze in zyne verkeering,
en voer voort met Weldaadigheid te bewonen , zonder daarin
eeuige vergelding te beoogen dan de voldoening van zyn eigen
hart , en voer in dit gelukkig waakend bedryf voort tot het
einde zyner dagen.
(') 1)e Schcon.00n van Moramrisn. De PerJaancn volgen diens

Leerti.

NPM,ERKENSWAAtT)IG VOOREni-Ihn VAN . V0ASTINNvLYKE LIGTCE•
IIAAKTHEID EV -Dl7UrxZAAM. GEVOELIGHEID.

kNRY CAREY, eek/ leef van Koningin ELIZABETH, was tie•
W
nige jaaren lang een deelgenoot Laarer gunstbetooniugen.
Dan hy verloor dezelve eens

fags , op eene zeer toevallige wyze , die een treffend voorbeeld oplevert van Vorllinnelyke
,Ligtgeraaktheid.
Op zekeren tyd , in een diepdenkende houding, voor de
ventterraamen van het Koninglyk Paleis heen en weder wandelende, viel dir Koningin ELIZABETH in 'c ooge ; zy riep
hem boertende toe: „ Waar aan denkt een Man als hy
„ niets denkt ?" CAREY voegde haar even jokkende om
toe:
„ Aan de Beloften van eenti Vrouw!" — jet anc}voord
van
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van ELIZABETH was weder in denzelfden toon : „ Gy hebt
mogelyk den Spyker op 't hoofd gellaagen, cARmY! 't Kan
zo zyn!"
Hier mede eindigde deeze woordwisfeling, welke by cARE-<
geen nadenken agterliet ; doch eerlang bleek by ELIZABETH niet
vergeeten te zyn. Naa verloop van eenigen tyd , deed
çAa &Y by de Vortlinne aanzoek om een Adelyk Goed, te haarer hegeevinge slaande; en by 't zelve herinnerde hy de Koningin, dat zy hem iets zodanigs beloofd had. Hy, om
't voorgevallene gefprek niet denkende, werd daar aan hertra,.
nerd door ELIZABrTH, die heal op een verwytenden toon toevoegde; „ Wel ! en wat zou dat betekenen? 't Was alleen de Be„, lofte van eene Vrouw! "
- Had de Koningin 't alleen by deeze wederkaatzing laaten
berusten , dan was het niet ongeestig te pasfe., gebragt ; doch
zy weigerde hem volllrekt liet verzogte gunstbetoon : zy wei
gerde tevens allen verderen aanzoek van -haarei Neef te
hooren. 't Geen cAREY zich zo zeer aantrok , dat by van
hartzeer flierf.

ANECDOTE WEGENS DEN GELEERDEN BENTLEY.

en

Leevenswyze maakt
geheel Letterkundige Opvoeding
veele Geleerden belachlyk , wanneer zy op het tooneel
ene
der wereld, en in den kring van anders opgevoede lieden , ver fchynen. De beroemde BENTLEY leverde hier van eeii fpree.
kend voorbeeld op. Na Frankryk gereisd, ging hy de Gravinne VAN FERBES zien. Hy trof haar aan te midden van een
vrolyke Party te Parys, en omringd van zo veel gezelfehaps,
dat hy zich geheel verlegen vondt wat te zeggen • of welk
eene houding aan te neemen, Zich zelven verveelende, we.
gens de ongelegenheid , waarin hy zich bevond, en wel bezeffende dat hy een (legt figuur in deezen kring maakte, ging
hy heenen , met _ eene zo weinig naar de ' Mode gevormde
houding als hy gekomen was.
Naauwlyks het gezelfchap verlaaten hebbende, vroeg een uit
den kring, wie de Man ware , die hun allen zo belachlyk
voorkwam , en op wien elk iets aan te merken had ?
Hy is ," antwoordde de Gravin , ,, een zo Geleerd Man,
,, dat by u in 't Grieksch en Hebreeuwsch kan zeggen wat

E

„ een Stoel is; maar by weet niet hoe by op een Stoel zit„ ten moet 1 "

MENGELWERK,
fiOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WELPENSCHAPPEN, BETREKKELYKi

VERHANDELING OVER DE ARABISCHE SPRAAK+

(Nar het Hoogduitsch. )

e, voor de beoefening des Bybels onontbeerlykë ,
Arabifche taal roemt op eenen ongemeen hoogerf
ouderdom, en haare oorfprong grenst aan den oorfprong
der Volken. De oudife Leermeesters in de Arabifche
taal fchryven den oudtfen tongval hunner taal aan het
"

huisgezin van HEBER, Benen agter Kleinzoon van NOACH,

De Arabitoe, zoo als de nieuwere aan ISIAEL.
fèhe. Natie leidt zelve haaren oorfprong af van JoKTAN,
HEBER's Zoon, welke by hen den naam van KAHTAN
verkregen heeft, geheel overeenílemmend met het ver
GENESIS, Hoofdel X: 30. volgens welk diens-halby
nakomelingen zich in gelukkig Arabic te neer zetteden,
Deze Natie onderfcheidt zich in de oorfpronglyke Ar
bieren, welkers geichiedenis met KAHTAN, of JOKTAN,
begint, en de genationalifeerden, van ISMAEL afí ammende; maar welke laatften hunnen oorfprong niet hoogex
dan van ADNAN, eenen nakomeling van ISMAEL, kunnen
afleiden JOKTAN'S beide Zoonen, JOARAB en i)sr-IJoRHEM, verdeelden zich zoo in Arabic, dat de eerffe het
gelukkige (2"emen), welkers bewooners, die, naar zynen
kleinzoon en troonsopvolger, den naam van Hamjcaareii
aannamen, de jongfle het T^estlyke (Hedfl jas) verkreeg.
Naar men zegt, zettede zich ISMAEL onder de Dfhfore=
miden , de belieerfchers van het llfestlyk Arabic, neder,
fchoon zyn nakomeling ADMAN eerst een volkomen vaste
zetelplaats onder dezelve verkreeg. Uit het gefaxt dan
dezen Isniaeliet verhief zich vervolgens eerst cie hier zoo
merkwaardige ftam Kcreiscll, en beweerde de a11ecn icer
fchappy over liet 11'estlyk Arabic en deszelfs hoofdzetel
Mekka, of Bekka. MuIIA?YIED is uit deze, voor de gefchiedenis des Volks en zyne taal zoo gewigtige, Koreifchiden gefprotezi.-- De Arabifche Schryvers Meemen
MENG. 1796. NO. 4.Kin
.
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in hunne taal, welke zich natuurlyk reeds in de vroegte
tyden naar de onderfcheidene Stammen, Landfchappen,
Staaten , Diflri&en en Steden , in grootere en kleinere
tongvallen verdeelen moest, twee hoofddialecten aan , de
Hamjarifche in het Gelukkige, en de Koreifchifche in het
Westlyk, ilrabie. In het begin was de oudfte, de HamjariJèOae, nog ouder dan de tyden van MosF;s, hyna alleen in aanzien , en was de Hoftaal van den Hamjari.
fchen beheerfcher, den magtigen TOBBA, tot dat de ílam
Koreisch zich door macht en roem dermaate verhief, en
de door haar belchaafde tweede Hoofddiale& den voor
dat wegens derzelver zuiverheid en-rangveíchft,
kieschheid zeer ligt mogelyk en byna onvermydelyk was.
Toen MUHAMED mi ook nog in dezen tongval den Koran fchreef, wierd de tongval der Hamjaaren byna in
eerre geheele vergetelheid gebragt. Deze opgekomen tongval heet, by de Arabieren, welke denzelven tot des Dfhjorhemiden, onder welke ISMAEL zich zou neergezet heb
doen opklimmen , de reine en verflaanbaare taal,-ben,
gelyk mede, wegens den hoogen ouderdom, die denzelven toegekend word, de taal van DSHJORHEM. Alhoewel
de Arabieren van het groote onderfcheid der beide Hoofd,dialecten veel weeten te zeggen , fchynt dit nogthans
flegts te gefchieden , om, ten koste van den ouden tongval, den Koreifchifchen te verheffen. ,
Op deze wyze ontílonden twee hoofdtydperken der
Arabifche taal. Het eerde , waarin beide tongval
nevens elkanderen heerschten; het tweede, waarin-lenog
de Koreifchifche diale& de heerfchappy alleen beweerde,
en in welke de Arabifche taal, na MUHAMED'S tyden,
zich over zoo veele andere Volken uitbreidde.
De Arabifche taal, wier zeer hoogen ouderdom beflist
is, begon ook reeds zeer vroeg befchaafd te worden,
welk by een Volk, dat zich zoo fpoedig aan de ruwheid onttrok, en onder welk reeds vroeg Dichters, wier
invloed op de befchaaving eener taal, zoo als bekend is,
zeer groot kan worden, opftonden, fchier niet anders verwagt kan worden. Wy hebben, Volgens EICHHORN, nog
Dichttlukken in den Hamjarifchen tongval, en wel overblyfzels van zeer oude Hamjaaren, by welke in 't gemeen reeds in zeer oude tyden de Schryfkunst heerschee.
In deze overblyfzelen van zeer oude Arabifche Dichtílukkeu ontdekt men niet flegts de fpooren der eerfle
ruwe proeven, maar 'er heerschten reeds veele uitgewerkte
en
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en fmaakvolle zaaken in dezelve, zoo dat men, met grond,

veel tegen de verlaaging des Ham'arifchen tongvals onder
de Arabieren kan inbrengen. Nogthans blyft het zoo
ver zeker, dat de ftam Koreiscii de taal eerst haar recht
manlyk aanzien gaf, vooral daar zy de Hamjaaren , in
de zorgvuldigheid om haare taal te befchaaven , overtrof.
Na dat nu de eene tongval de heerfchende was geworden, vereenigden zich in 't vervolg veelerleie gunftige
omftandigheden, welken denzelven geduurig meer en meer
aanzien gaven, en tot eenen beftendigen tongval maakten, gedeeltelyk ook de verdere befchaaving der taal
bevorderden. De Kaaba, d. i. de vierkante tempel te
Mekka , trok eene zeer buitengewoon groote menigte
vreemdelingen tot zich. Geduurende derzelver verblyf
hield men aanzienlyke misfen (kermisfen by ons) welke,
buiten den koophandel, de gelegenheid aanboden, om den
geest op allerlei wyze te onderhouden, en den Arabieren,
welke van ouds liefde tot de weetenfchappen gehad heb
naiever in fchriftlyke opilellen aan -ben,tovlri
gaf. Dit moest het gelukkig gevolg hebben, dat-leidng
Dichters en Redenaars , zoo als over liet algemeen de
Geleerden, tot een groot aanzien geraakten, zoo dat zelfs
Arabifche Vorften het zich zeer dikwerf tot eene eer ge
hebben, zulks te zyn. Tegen het einde der zesde-xeknd
eeuw wierd te Mekka voor altoos eene verzamelplaats,
Okhad, of Okhaz, genaamd, gef'igt, tot welke ieder, die
zich over de vermogens zyner ziel in eenen ftryd wilde
inlaaten, wierd toegelaaten. In eiken í}am van het Westlyk
Arabic wierden ook zekere jaarlykfche byeenkomten ge
welken ten oogmerk hadden, om zich gemeen -houden,
dapperheid aan te fpooren , lofredenen op-fchaplykto
de dapperften te houden, en hunne daaden te bezingen.
Toen MUHAMED in de zevende eeuw zynen nieuwen
Godsdienst predikte, had zich de Koreifchifche tongval
reeds zeer uitgebreid. Door den Koran, welke in denzelven gefchreven was, verhief by zich eerst tot de taal
der boeken. Waar uit dan het onderfcheid tusfchen de
Schryf- of Koran -taal, en die van het gemeene leven, ontfl:ond. Het onderfcheid tusfchen beiden is nogthans zoo
geheel groot niet, en beftaat flegts in weinige fpraakkundige termen, en een lexicalisch taalgebruik.
Maar hoe zeer ook MUHAMED door zynen Koran den
tongval der Koreifchiden verheven, en tot de taal der
aanzienlyken en geleerden gemaakt hadde , zoo verder-
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Velyk was zyn godsdienf{ ig boek nogthans voor dear fn nal
en taal in 't gemeen onder de Arabieren, zoo dat men
zederd zynen tyd de gouden eeuiv ten einde ziet loopen.
De onbefchryvelyk groote hoogachting , welke men den
Koran bewees, maakte, dat men flegts denzelven zocht te
verffaan, en de nauwfte kennis met denzelven te maaken;
dat men altyd tot deszelfs uitdrukkingen, fpreekwyzen,
beelden en omkleedzels, terug keerde. Alfchoon de Koran zonder twyfel fraaije uitdrukkingen in zich bevat, is
dezelve nogthans, in vergelyking der fchryfwyze der oudere Schryvers, flegts voor een middelmaatig voortbrengzei te houden, indien dit oordeel nog niet te zagt is omtrent een boek, welk dikwerf in een zoo laaggin toon en
zoo flordigen en fleependen í1y1 gefehreven is, en welks
berymd profa dikwils doet walgen. De fchryfwyze kreeg
door den Koran voor het toekomende wel derzelver vastigheid, en men behoefde niet te vreezen, dat zy nog
verder verbasteren zoude; maar men kan evenwel niet
lochenen, dat by der taal een groot nadeel ten aanzien
van den fmaak toebragt, en dat met hem derzelver gouden eeuw ten grave daalde. Dezelve keerde ook nooit
weer te rug; dan evenwel in de agtfle 'en negende eeuw
bragt drabie weer Schryvers voort, welke toch ten mine
ílen voor de zilveren eeuw , die zich ook tot op onze ty>
den f}aande hield, voordeelig waren; fchoon de taal in
de Landen buiten 1rabie verder verviel, en al het fchoone
en voortreffelyke verloor.
Over het algemeen is het merkwaardig., dat de Arabi
fiche taal van de vroegfte tyden af in haare wezenlyke
deelen zich beflendig gelyk en onveranderd bleef, daar
toch alle táalen een gelyk lot hadden met de veranderingen haarer gefleldheid en Landen. Deze omfandigheid is voor het gebruik der Arabifche fpraak, om de
Iebreouwfche taalkunde op te klaaren, van het grootfile
gewigt, en verdient daarom hier nader befchouwd te worden. De redenen van eene zoo gewigtige verfchyning liggen openbaar in de volgende naaken: Vooreerst waren
de Arabieren op alles, wat zy van hunne Voorouderen
geërfd hadden, buitengewoon trots, en lieten daarom geene
veranderingen in hunne gebruiken ontftaan , behielden
veel meer hunne zeden in eene betlendige gelykvormigle.id, en op deze wyze had dus de taal het zelfde lot;
vorders kwam daarby, dat zich dit Volk nooit met andere Volken verbond, nimmer met anderen in het huwelyk
-

,
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lyk trad en zich vermengde, waartoe over het algemeen
de fterktte vereeniging en'verknogtheiá der Arabieren onder elkanderen alle verandering in de taal hielp verhinderen. Maar hier by kwam verder de íteeds eenerlei
blyvende Staatsgelieltenis ; want de Arabieren onderwierven zich niet aan het juk van eenen vreemden Heer,
tsaar gehoorzaamden Heeds aan Vorften uit hunne Natie.
Ten minoen zyn hunne vyanden nimmer tot . in het binnenfte des Lands ingedrongen, waar door hunne gefteld^
heid en taal ligt eene verandering hadden kunnen onder
Noch de verovering der Ethiopiers, onder den-gan.
laatften Hamjarifchen Koning, vier taal met de Aralíifche op Benen zeer ouden 'lïam gewasfen is, noch de
zeer weinig beduidende heeríchappy der Turken , die
zelfs voor hunne bedevaart naa Mekka eene (chatting
moesten betaalen, °hebben, in de Arabifche taal eene ver
mogen voortbrengen. Hier by kwam eindelyk-anderig
nog het groot aanzien van den Koran, welk zich ten allen
tyde fraande hield. Daar door wierd de taal, gelyk
reeds gezegd is geworden, geheel vastgefteld; zedert dit
godsdien4tig boek, met welks fchryfwyze men, van zyne
jeugd af aan, vertrouwd wierd, was 'er aan niets anders
dan eene voortduurende gelykvormigheid in de taal te'
denken. Ik denke, dat tit alle deze omfandigheden zich.
iets by de Arabifche £praak laat begrypen , welk men
te vergeefs by andere taálen zou zoeken. Door deze,
gunffige omftandi heden bleef de Arabifche taal,, na dat
zy eens Naare belèhaaving, reeds in zeer vroege tyden.
verkregen bad, fceeds de befchaafdfe en regelrnaatige. taal,
welke zy nog tegenwoordig is, en uit dien hoofde kan ook
haar taalgebruik in haare laatere werken ter opklaaring
der oudfte voortbrengzels der Hebreéuwen gebruikt worden. Aan dit groot voordeel-, welk de Arabifche tongva l ons aanbrengt , komt deszelfs ongenieenen rykdgm,
nog, op de voortreffelykfte wyze , ten nutte. Die zich
over den rykdom der taal in het Grieksch verwondert,
moet eerst, wanneer by het Arabisch leert kennen, ver
tegen welk het Gxieksch , volgens, het odr--basdftn,
deel van des kundigen , het op verre na nog niet kan
haalen. Deze rykdom des Arabifchen tongvals be{taat niet
ilegts. in dé menigte van zinbeeldige uitdrukkingen, tr<^ar
is zaaklyk; de veelerlei woorden, die Sy^wnymu genaamd
worden, onderfcheiden zich evenwel nog grootlyics sic c
andere betekenisfen. Andere voorrechten 'van het Ar.4
K3
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bisch, welke reeds meer buiten ons tegenwoordig gezichtspunt liggen, b. v. haare vryheid, het toonende haar
eigen, dat zy gefield is, om, ter overreeding, en. in 't oog
vallende verhevene voorwerpen en tlerke gewaarwordingen, een aangenaam koloriet te geeven, worden hier voor
Ziet daaromtrent WALD , Elernentarbuch-bygean.
fir die Arabifche fprache and Litteratur, &c. Halle
1789. S. 14f

Nu nog Iets van haar nut en gebruik voor het Hebreeuwsch. Uit het geen van de gefchiedenis des Arabifchen
tongvals is gezegd geworden, ziet men ligt,. dat dezelve
met het Hebreeuwsch oorfpronglyk, in den tlrengflen zin,
een en het zelfde was ; want 'er is in de geheele oude
waereld een tyd geweest, in welken de Arabifche Natie
onder de Hebreeuwfche begrepen was, waarin MOSES
en de Arabieren overeenkomen, welke het huis van x-BER als het gemeenfchaplyk ftamhuis der Hebreeuwen
en Arabieren befchouwen. Men kan nu in de daad
met geene zekerheid opgeeven , wanneer beide tongvallen , het Arabisch en Hebreeuwsch , zich afzonderden ,
daar ze zich zoo zeer in elkanderen verliezen ; maar zy
waren zeker te zamen oorfpronglyk een grootere tongval,
en verwyderden zich nimmer zeer verre van elkanderen.
Over het gemeen is liet onderfcheid der tongvallen in
het Oosten geringer dan in het Westen. Hier voor heeft
men geen verder bewys noodig, daar dit algemeen bekend
is. Eene verdere uitlegging dezer in het oog kopende gelykvorr:igheid vindt men by SCHELLING, in fei<
nem gründlichen Titel e von gebrauch derf°abifclee fprache zu -iner griindlichen Einlicht in de Hebraifche. Stutg.
1 77 1 . S. 9I • , : Maar uit geen boek kan men zich hiervan beter overtuigen, dan uit de Clovis dialettorun. van
SCHULTENS, waarin, voornaamlyk met betrekking tot den
Arabifchen tongval, alle flegts mogelyke verwisfelingen
naar rang van het F ebreeuwfche alfabet aan een groot
aantal van voorbeelden getoond, en daar mede de groote
overeenflemming der beide taalen, per indudionein , bewezen is geworden. Deze overeenftemming word
niet flegts in enkele woorden en uitdrukkingen gevonden,
.

maar ook in geheele fpreekwyzen, in de fpraakkundige

gronditellingen, in de woordvoeging, in het eigenlyk en
ones enlyk gebruik der woorden, en in de stoutheid der
leenfpreuken. Die hier voorbeelden van begeert, neeme
flegts Commentarien van Philologen, welke zich van het
Ara-
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Arabisch in de verklaaring van het 0. T. bediend hebben, byzonder die van eenen SCHULTENS , en het zal
niet naisfen, dat by van de vermaagdfchap beider taalen
overtuigd worde, 'of by flaa een harmonisch Lexicon ,
zoo als dat van CAS'ELLI, op, om zich ten minften van
de overeenkomst der woorden in beide taalen te overtuigen.
Daar nu het Hebreeuwsch flegts nog in een, en wel
maatig, boekdeel bevat is, en deze doode taal uit haare
Weinige overblyfzelen onmogelyk een toereikend licht kan
verkrygen, zoo kan men, al had men zich ook nog door
geene gedaane proeven overtuigd, ligt vermoeden, dat ze
veel opheldering en verbetering der reeds over haar gemaakte taalkundige aanmerkingen uit het Arabisch kan
ontleenen. De voordeelen , welke de Arabifche taal het
Hebreeuwsch aanbrengt, bei'caan daarin, dat dezelve zeer
dikwerf over flegts eenmaal voorkomende woorden (4xi7, LEUSL), of zulke, welke zoo zeldzaam gevonden worden,
dat de parallelplaatzen onmogelyk alleen kunnen helpen,
het helderf}e licht verfpreidt. Even denzelfden dienst
bewyst zy niet zelden aan woorden, die veele betekenis•
fen hebben -- men bevindt dikwerf, at de betekenis„
welke de Hebreeuwfche Woordenboeken opgeeven, niet
naar behooren bepaald is; het denkbeeld is, of te ruim,
of te eng beperkt, en dit nog ontbreekende vervult. het
Arabisch dikwerf op de allergéwenschtfte wyze, zoo als
het bekende betekenisfen bevestigt, vermiste wortelwoorden tot derzelver geheel brengt, en de daartoe behoorende naamwoorden regelt. Hoe duister zouden tot hier
toe veele fpreekwyzen in het 0. T. gebleven zyn, indien het Arabisch aan dezelven den behoorlyken zin
niet gegeeven had. En hoe veel kan de Hebreeuwfche
fpraakkunst niet door hulp ' van het Arabisch winnen
De Hebreeuwfche fpraakkunst is zeer waarfchynlyk aan
de Arabifche haaren eerffen oorfprong verfchuldigd. De
Arabieren bragten hunne taal vroeger onder regels, en
tie onder hun woonende Jooden fchynen hen nagevolgd
te hebben. Door behulp van het Arabisch kan , gelyk
tot hiertoe de ervaaring geleerd heeft, eene grootere anologifche nauwkeurigheid in de Hebreeuwfche taalregels
ebragt worden, en veele anomalia voor volkomen reelmaatig verklaard, en dus uit de fpraakkunst weggelaaten worden. Zonder dat men deze hulp zich ten nutte
K4
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gemaakt hadde, zou onze Hebreeuwfche fpraakkunde nog
in lange dat niet geworden zyn, wat zy nu is.
In nog meer dan een opzegt wint de uitlegging des
O. T. door het recht gebruik van den Arabifchen tongval. Men denke flegts maar eens aar} de hul p, welke,
ter verbetering van den Tekst , zoo wel als ook ter ver,
klaaring deszel"ven , de Arabifche overzettingen , waarvan
men 'er zoo veele heeft , aanbrengen ; zoo als zonder
de Arabifche Letterkunde ons zeer veel , ja het on(,nn.beerlykíl:e, ter verklaaring der zeden, gebruiken en
plegtigheden, in den Bybel zou ontbreeken. Zou ons
niet, zonder dezen dienst, het boek van Jos en de oudtie Liederen in den Bybel , welke zoo veel gelykvormigbeid met den fmaak der gouden eeuw der Arabieren
hebben, geheel opverftaanbaar zyn ? Maar met dit alles
kan men, in plaats van het Hehreeuwsch en de verklaaring van het O. T. voordeel aan te brengen, veeleer
alles misvormen , als men met geene behoorlyke voorzigtigheid te werk gaat. Dikwerf hebben de taalkundigen uit het Arabisch willen ophelderen, daar het in het
geheel niet noodig was, en alwaar het Hebreeuwsch zich
zelve lichts genoeg verfchafte. Men neeme nimmer zonder rede tot iet Arabisch zyne toevlugt, en zoeke toch
nimmer naa de betekenis van een woord uit het zelve,
alwaar de gewoone Hebreeuwfche met het verband overeenflemt, en veelligt van oude Overzetteren ook reeds
is aangenomen geworden ! Behalven dit, dwaalen zommige taalkundigen dikwerf daarin , dat zy ten uiterften
willekerig en gedwongen te werk gaan, dat ze de betekenis yan het te hulp genomen Arabisch woord dikwerf
zoo lang uitrekken, tót dat ze aanneemlyk word, of door
wond rbaare hefluiten éepe, zoo weinig tot het Arabifche
als tot het Iiebreeuwfché woord belaoorende , betekenis
afdwingen. Nimmer durve men verder te zeker zyn ,
warmeer men onderneemt, een Hebreeuwsch wortelwoord
uit een Arabisch naamwoord alleen te bepaalen. Maar
voarnaartilyk is bier by noodig , om met alle zorgvuldigheid op de verwisfelingen, pok wel verplaatzingen, der
Hebreeuwfche letters in het Arabisch te letten. -- Zoo
veel nut als het Arabisch het Hebreeuwsch 'ten aanzien der
fpraakkdnde aanbrengt , is ier nogthans geen twyfel aan,
dat ook hier zeer veel, dat overdreven en valsch is, kan
ende loopen. Zoo verre de Hebreeuwfche fpraakktmst
een
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een wezenlyke hulp. toegebragt, het onzekere in dezelve
bepaald, het ongefchikte weggeruimd, het veelvuldige,
zoo veel als mogelyk is, tot eenvouwige regels gebragt,
het onnoodige, ten minften het geen, dat beweezen kan
worden valsch te . zyn , - weggedaan , kan worden, zoo
verre zal men ook . met een .zigtbaar. nut uit het Arabisch kunnen putten. Dit is ook tot hiertoe met het
beste gevolg gefchied. Men overtuige zich hiervan
door de Hebreeuwfche fpraakkunften van SCHRQDER en
OVER DE ARABISCHE SPRAAK.

HEZEL,

VEILIGE MANIER, OM, IN WEINIG TYDS, EENE
ZEER ZUIVERE SALPETER- NAPHTHA, DOOR ENKELE VERMENGING, TE BEREIDEN. Door den
Hoogt. LICHTENSTEIN,

en vermaard Scheikundige,
vondt eene
methode uit , om door vermenging van faamgedronE
gen Salpeterzuur en. Wyngeest, in weinig tyds, volkorreTÏEL,EBEIN,

ne Salpeter -Naphtha t bereiden. Deze proeve heb ilk
meermaalen herhaald doch tevens ondervonden, dat dezelve met veel gevaar verteld ging, vooral wanneer ilk
eene groote hoeveelheid daartoe bezigde. De plotslyke
ontwikkeling der Gaszoorten, die de grootfle koude zelfs,
welke men trachtte aan .te brengen, niet beletten konde
zich uit te zetten , deed veelal de glazen aan" Rukken
fpringen, en .daar door niet llegts myn fa,menmengzel
verlooren gaan,, maar dikwerf den proefneeaicr zich op
eene deerlyke wyze bezeerer. ---- Indien de proef in
't' klein genomen al eens, gelukte, verkreeg ik echter geene zuivere zoete Naphtha, maar was verpligt door Bene
deffillatie het zuur 'er van af te fcheiden. Zo dus de
methode van den Heer TIELEBEIN minder tyds vordert,
als de overige ,, verdient zy echter, uit aanmerking der
opgemelde nadeelen, geene voorkeur boven dezelve.
Ik begreep evenwel, dat eerie bereiding van Naphtha,
die weinig tyds kosten, en een even goed produét voortbrengen zoude, altoos haare verdienf'en zoude hebben,
Tot dat einde meende ik van de methode des Heeren TIELEBEIN gebruik te kunnen maaken, met deze verandering, tlat ik . tevens de zich ontwikkelende Luchtvormige
vIceiftofl'en eengin, aan het overige niet fcbadelyken, uitK5
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togt bezorgde, en te gelyk de Naphtha van het zuur afzonderde. Herhaalde en op verfchillende tyden van 't
Jaar aangeftelde proeven , welke met den gunftigften uitl ag bekroond zyn, Hellen my thands in Raat, eene manier bekend te maaken , waardoor men in zeer weinig
tyds de beste zoete Salpeter- Naphtha kan vervaardigen.
Men neemt een Tubulaat -Retort , plaatst dezelve der
Winters in Sneeuw, of anders in water dat minder warm
is dan de Dampkrings - lucht , maakt ze zo vast dat zy
niet heen en weder dryven kan, en het pypje, gelyk van
zelfs fpreekt, even het water uitfteekt. Met deze
Retort vereenigt men, door middel van een fluk'varkensbla a s , een ontvanger., die juist zo heel wyd niet behoeft
te zyn,, maar aan welks buik' een pypje vastgeblaazen
moet wezen. Met dit pypje vereenigt men met een blaasje
Bene andere kromme pyp, die men aan den toeftel voor
de Konstluchten behoorlyk aanbrengt, en onder water zet.
Wanneer de blaazen gedroogd , en de glazen zo aangelegd zyn', dat zy geen lucht doorlaaten, giet men den
Wyngeest door die pyp in de' Retort; en te gelyk het
fierke Salpeterzuur 'er by,: fluit de pyp met een glazen.
atop, legt 'er een fterke blaas 2mheen, eri bindt ze zeer
vast om den hals der pyp. Wanneer het zeer warm
weder is, legt men natte linnen doeken om den ontfariger, en begiet ze ook niet koud water.
Zo dra de vochten in de Retort vermengd zyn., beginnen zy terftond op te bruisfchen en als te kooken. 'Er gaan
blaasjes door het water van den Lucht - toeftel, die allengs
grooter en menigvuldiger worden. Het mengtel wordt
zeer warm. — Aan den hals van de Retort en ontvanger hecht zich eerst een dauw aan, die vermeerdert, en in
droppels zich vereenigt , welke in het ontvang-glas neêrdruipen, en zuivere Naphtha zyn, waarvan in weinig tyds
een groote hoeveelheid, door eene vrywillige deftillatie,
te voorfchyn komt.
Zo dra de blaazen uit het water van den Lucht -toeflel
langzaamer te voorfchyn komen, is de arbeid geëindigd.
Hoe meer men dit ontwaar wordt, des te meer moet
men zich fpoeden om Lucht in het ontvangglas te brengen, dewyl 'er anders weldra een gedeelte van het water
inloopt, zich met de Naphtha vereenigt, en daarvan een gedeelte oplost. Tot dit einde moet men , of een opening
in de blaas , die aan den hals der Retort is, maaken ,
of een rechte glazen pyp in de opening der kromme buis
in
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in den Lucht-toeflel brengen, of het water van deze
krotrime buis af doen loopera : --- en dit laatfte hou
ih daarom voor het beste, om dat men, door het toeffioppen dezer buis, -het verlies van Naphtha best
voorkomen.
Wanneer de Retort koud geworden is , maakt men
de glazen los. ---- In het ontvang-glas is de fchoonfle
zoete Naphtha, die terttond. kan gebruikt worden.
't Geen in de Retort overgebleven is, geeft, met vuur
overgehaald, nog eehige Naphtha.
Hoezeer deze methode minder Naphtha geeft, dan wanneer men volgens de manier van BLACK te werk gaat,
bereikt men echter zyn oogmerk in oneindig minder
tyd. Uit drie. Oncen Wyngeest en twee Oncen rookend Salpeterzuur, verkreeg ik, in 40 minuuten, één
Once en - twee Drachmen Naphtha ; : by eene warmte van
y. Fahrenheit. Ik vong hierby 486 Kubiekduimen lucht
op, die ontvlambaar was, en na het verbranden Watereu , Salpeterzuure dampen naliet. Met grooter warmte
verkrygt men minder Naphtha.. Voor 't overige is deze
methode zonder Benig, gevaar, dewyl de Luchtfoorten tertlond een vryen uitweg vinden.

kan

NATUURLYKE HISTORIE VAN DE ZEE-HEN.

(Volgens DE BUFFONI)
e Vogel, welken wy met den naam van Zee -hers
beitenipelen, is in 't Fransch en in 't Fngelsch beD
kend onder den naam van Guillemot, heeft een over-

vloed van Naamen, zelfs in dezelfde taal; in Northumberland heet by Sea-hen, in York Skotit, in Cornwallis
hiddativ, op het Eiland St. Kilda Lavy, op de Feroeilanden Lomtivier, Lomtivia, in Noorwegen Lomvie,
Lomviiie, Lumbe, in 't Deensch Aalge, in 't Laplandsch
Doppan, in 't Groenlandsch Tuglok.
Men mag, ten opzigte van de Zee-hen, zeggen, dat dezelve ons de trekken oplevert, door welke de Natuur,
als 't ware, zich bereidt om aan de talryke opeenvolgingen der veelvuldige gedaanten van het geheele Vogelgetlacht een einde te maaken. De Vleugels zyn zo
final en kort, dat zy ten naauwen noode aan den Vogel
een
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een zwakke
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vlugt, fcheerende over de

oppervlakte

de

waters, verfchaffèn (*), en dat hy, om in zyn nest, op
den top der rotzen geplaatst, te géraaken, niet kan doei
dan klapwieken, of liever van rots op rots huppelen,
telkens eene poos rust neemende (t). Deeze hebbelykheid , of liever noodzaaklykheid, heeft by gemeen met
de Pinguins, en andere Vogelen met korte wieken; welke
Vogellborten bykans verbannen zyn uit de gemaatigde
íl reeken van Europa , en de wyk genomen hebben na
den uithoek van Schotland , op de Kusten van Noorlve.
gen ,' 2's.land en de Feroë - eilanden , de verst gelegene
landen van ons in 't Noorden, waar deeze Vogels achy.
nen te kampen tegen den voortgang -er - het wegvoeren
van het Ys. Het is zelfs onmogelyk, dat zy in den
Winter hier verblyven, fchoon zy, in de daad, genoeg
gewoon zyn aan de flrengtle koude, en zich gaarne op
dryvende Ysfchotzen onthouden (.) ; doch zy kunnen,
hun leevensonderhoud niet vinden dan in open Zee, dit
noodzaakt hun de oorden te verlaaten waar het Ys
al het water als bevloert.
Het is in deeze verhuizing, of liever geduurende dee=
ze verfpreiding in den Winter, en naa hun verblyf in
het Noorden verlaaten te hebben, dat zy langs de Kuste i van Engeland komen (s) , en dat zelfs eenige Vogelgezinnen, daar blyven, en klipp en of onbewoonde Ei,
landen ter wooninge kiezen, en boven alle de voorkeus
geeven aan een klein onbewoond Eiland, tegen over het
Eiland Anglefey liggende (**). — Hier nestelen zy op de
uitfteekende punten der rotzen , en kiezen cie hoogte plaat
zen (`f t). De Eijeren zyn blaauwagtig van kleur, meer
of min met zwarte plekken bezet, vry (pits aan 't eene
-

,

ein(*) Zy vliegen zeer laag over de Zee., en hun vlugt heef;
zeer veel van die der Patryzen. Recueil des Voyages du Nord,
,'om. II. p. 89.
(t) EDWARDS, Hlifl. p. 312.
(4) Het was op den 3 van Mey, en op het Ys, dat ik
voor .de eer(te keer een Zee-hen fcboot; vervolgens heb ik
'er zeer veele gefchooten op Spitsbergen , waar ze in grooten getale voorkomen. Rec. des Voyage du Nerd, Tom. ZI..
p. 89.

(t^ ) British Zoology.

(**) WILLUGIIBY.
(f f) CLUSIUS, Exotic-au?uar.

p. 37.
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einde, en zeer groot naar evenredigheid van den Vo•
gel (*) , die omtrent de grootte heeft van den Eendvogel, onder den naam van het Bruinetje (Aforillon) bekend.
Het Lyf van de Zee -hen is kort, rond, gedrongen, de
Bek regt, fcherp, drie duimen lang, en over 't geheel
zwart. De bovenkaak heeft aan het einde twee kleine
verlangingen, die te wederzyden over de onderkaak heen
sleeken: De Bek is voor een groot gedeelte bedekt
met een dons, van dezelfde donker aschgraauwe kleur
als de Pluimadie die den geheelen kop, den hals, den

rug en de vleugelen, bedekt; het ganfche Voorlyf is

fneeuwwit. Dc Pooten zyn flegts van drie Vingeren

voorzien, en zeer agterlyk aan het lyf geplaatst; eene

plaatzing, welke deezen Vogel tot eenen zo goeden zwemmer en duiker maakt als een liegt looper a en zwak vlieger. In gevolge hiervan is zyn eenige toevlugt, als by
vervolgd wordt, of zich gewond voelt, onder het water te duiken, of zich onder het Ys te verfchuilen (j-);
doch het gevaar moet, zal hy dit doen zeer dringend
weezen; want deeze Vogel is geheel niet wantrouwend,
en laat zich gereedlyk naderen, en gemaklyk vatten.
Behalven deze Zee-hen, die niet groot is, heeft men
eene nog kleindere, veelal de Gr•oenhzradfche Duif geheeten. Groot is ook de verfeheidenheid van Naamen, aars
deezen Watervogel gegeeven. By de Engelichen is
by bekend onder de Naamen van Groënlarid Dove en
Jka Turile; ' by de Zweeden heet hy Sjoe-or•re of Gris la, op het Eiland Oëland Alle, op Feroë Duldkopp^.
In die Landen, waar de barite Noordewind alleen regeert, en de zagte Zuidewindjes nooit blaazen, daar hoort
men desgelyks het zagt gekir der Duiven niet; deeze ontwyken een land- en lugtftreek te koud voor de liefde,
en deeze zogenaamde Groenlandfche Duif is niets anders
dan een Watervogel van een droevig voorkomen, die vat:
niets
(*) WILLUGHBY.

(f) „ Zy zwemmen onder het Water met zo veel fnelheids
,; als wy met de Sloep konden roeijen ; wanneer men ze naa„ zet, of 'er op fchiet, dan duiken zy onder water, en hou •
„ den 'er zich langen tyd onder verfchoolen; dit gaat zo ver „ te, dat zy dikwyls onder het Ys kruipen, 't geen misfchien
van den dood gevolgd wordt." Recueil des Voyages du
Nord, als boven.
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niets weet dan van zwemmen en duiken, en onophoudelyk,
op een fchorren toon, roepen rottetet, tet , tet, tet (*).
Geen betrekking altoos heeft deeze Vogel op onze Dttif,
dan alleen overeenkomst in grootte, welke bykans gelyk
is. (t). Veel kleinder zynde dan de even befchreeven
Zee-hen, heeft deeze Vogel ook naar evenredigheid veel
korter wieken. De Pooten ílaan desgelyks aan het Ach
zwak en waggelend (4). Al--terlyf,ndga_isv
leen is de Bek eenigzins korter , meer opgewipt en min
fcherp gepunt. De Pluimen hebben het voorkomen van
zydagtig hair (6). De kleur is zwartagtig, met een witte plek over elke vleugel, ook is dezelve eenigzins wit.
voor aan den hals en voor aan 't lyf. In de kleur is by
deeze Vogelen een groot onderfcheid, eenige zyn geheel
zwart, andere bykans geheel wit (**). Het is in den
Winter, fchryft WILLUGHBY, dat men geheel witte aantreft (if) : en, naardemaal in de overgangen van deeze tot
geene kleur der Pluimadie noodwendig meer of min mengelingen of verfcheidenheden van wit en zwart moeten
komen, zal men de Soorten, in deeze Vogelen, door ED WARDS en BRISSON gemaakt (4-1-), alleen tot Verfcheiden-

heden te brengen hebben.
Doorgaans vliegen deeze zogenaamde Groenlandfche
.Duifjes by panren, en fcheeren langs de oppervlakte des
waters, onder een lterk slaan met haare kleine vleugelen.

(*) Mergendo viE um qu erit , rottetet, tet, tet, tel, pronun-

cians continuzes KLEIN.
(t) Ob quain rationena namine columb^e infignita fit non ca.
plo , nift forte ob agnitudinem parem. RAY. Volgens
MARTENS, hebben de Matroozen 'er den naam van Duif aan
gegeeven , om dat zy kirden als kleine Duiven : egter doet 'er
zich geene gelykheid op tusfchen dat kirren en 't geluid,'tgeen
zy volgens 1 LEIA maaleen.
.

(4) Eret2. incedlt tibiis ancipitibus L1NNrEUS .
(§) Plume crines imitantur KLEIN .
(lé * ) KLEIN , p. 148, No ir.
(tt) Fadem Avis, ut conjicio, quam ad infulas Earns, the
Puffinet appellant , atque hieme rotarm albere munt. WILLUGHaY . Dicuntur hieme colores mutare. KLEIN , p. Z46 ,
No. r.
(if) Planche 5o.
Le Petit Guillemot r'ayé. BlussoN Or.
uithol Tom. VI, p• 73 & 78.
.

.
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len (*). Zy maaken de Nesten in fpleeten van laage
klippen (t) , van waar de Jongen zich gereedlyk te
water kunnen begeeven, en het ontwyken geen prooi der
Rotten te worden, die niet aflaaten op dit Gebroedzel
als een lekker beetje te loeren (1).
Niet meer dan twee Eijeren legt deeze Vogel ; men
vindt eenige Nesten op de Kusten van Walles en van
Schotland (S); desgelyks in Ziveeden in het Landfchap
Got bland (') maar het grootste aantal Nestenplaatzen is veel Noordlyker,, op Spitsbergen en Groenland
naamlyk : waar men deeze en de boven befëhreevene
Poort in groote menigte aantreft (tt).
Wy gelooven, dat tot deeze kleine foort de Kaiover, of
Kaior, van Kamtfclaatka, moet gebragt worden: naardemaal
KRACHENINIKOW, OP het fpoor van STELER, 'er den
naam van_ Columba Groenlandica Batavorum op toepast;
deeze Vogel beeft, volgens dien Schryver, den Bek en
de Pooten rood; by vervaardigt zyn Nest op de hoogte
der rotzen, die aan den voet door de Zee befpoeld worden; by slaat een terk geluid; van wegen welk fchreeuwen de Cozakken hem den bynaam van Ivoskik, dat zo
veel zegt als Postillon, geeven (44-).
;

p. 12t.
(t) Nidificat in eetris non alto loco. LiNNJEUS.

(*) RAY,

(1) ANDERSON,
(S) KLEIN.
(**) LINNIEUS.

Tom. I1, p. 55.

(tt) In rupibus nidificat , non [alum in Groenlandia, fed &
Spitsbergen regione frigidisfima & perpetuis nivibus damnata.
RAY, 1. C.

(11) Hi/loire de Kamt/chatka, Tom. TI, p. 49.
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PROEVE, OVER DE UITWERKZELS VAN HET LANDSOU°
WEND LEEVEN OP 'S MENSCHEN AART, GESTELTENISSE , EN MAATSCHAPPYELYK GELUK.

(Overgenomen Uit WILLIAM FALCONER'S Remarks.)

( Vervolg van bl. i 18. )

Over den Invloed van het Landbouwend Leeven op de
Verflands - vermogens.

et Landbouwers Leeven mag befchouwd worden als
gunffig voor de Verfands- verbetering in 't algeH
meen; doch byzonder om nutte Kundigheden voort te

planten. Die Leevenswyze is een aanmerkelyken flap
gevorderd tot befchaaving en zede -beterfchap; omttandiglieden altoos guuftig voor het uitbreiden van Kundigheden, althans wanneer zy tot zekeren trap voortgezet worden. De Landbouw op zichzelven vordert eenige Ver
aanwending, althans by de zodanigen,-iandseAgt
die denzelven zoeken te verbeteren , 't geen altoos het
geval is by veele Perfoonen, die, uit een eenigzins boven -.
den laagften rang verhevenen, denzelven ter hand neemen;
gevolglyk frekt dezelve om eene hebbelykheid van opmerken en redeneeren , gevoegd by proeven en waarneemingen, te doen gebooren worden (*).
Daarenboven is het . Leeven des Landbouwers, fchoon
gellaage bezigheid vorderende, bevorderlyk tot Kennis
en aanwending der Verftands-vermogens, door het Vlytbetoon, 't welk hetzelve eigenaartig inboezemt. Ledigheid is nimmer eene Vriendin van Kundigheid; en, wat
ook enkel befpiegelende Zedefchryvers mogen gezegd
hebben van het verband tusfchen Weeteníchap en Ledigheid , gaat het vast , dat onze beste onderrigtingen
in bykans alle takken van Kundigheid medegedeeld zyn
door de zodanigen, die zich in het befteeden van hun tyd
meest bezet vonden.
Het
(*)De Heer HUMS merkt, ten aanziene des Landbouws, op,
dat het eeneBezigheid is.welke,onder alle handwerklyke bezig
meeste opmerking , en het raadpleegen der Onder -hedn,
-vindg,
vordert. 1if7. of England, Ch. XXXV.
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Het Landbouwend Leeven begunttigt desgelyks de
Veritands- vermogens, door aan Lieden van allerlei rang
bezigheid te verfchaffen om dezelve te werk te tellen.
In de Leevenswyye van een Jaager of Veehoeder komt
in den gewoonen loops weinig voor, dat de weetgierig=
heid uitlokt, en den onderzoekhist aanprikkelt ; doch
het Látidbouwefid Leeven heéft een voorwerp dat ftaag
de aandagt bezig houdt , en tellens eene groote verfchei=
denheid aanbiedt , . dewyl de Liindbouw vatbaar is voor
veel verbeterings. De ziel, dus opgewekt en uit eigen aart
werkzaam íireeft voorWaards, en de vermogens worden
ter werkzaamheid opgeroepen.
Desgelyks worden , in deeze Leevenswyze , de Verftands • vermogens meer , dan . in de twee bovengemelde;
uitgelokt ; Paardemaal dezelve beftendiger is, en gehegt
aan eene byzondere plaats, eene.omitandigheid; gefchikter
tot vordering in kennis dan -het jaagers - of Herders
ieeven.

Ter 11aaving déezer algemeetie aanmerkingen mogen wy
^npmerken, dat de Landen,waar men den Landbouw fterk
aanmoedigde ; doorgaans groóte vorderingen maakten hi
nuttige Kuntteii ('`). De Gebouwen te Rome opgerigt, in
de vroegfile dagen des Roméinfchen Volks, toen het zelfs
tinder Koninglyk Bét}uur ilondt, en die tot nog de voor=
werpen van bewondering blyven voor de Naakorneling=
schap , bewyzen ten vollen , dat de Kunilen van dien
aart tot eene hooge maate van volkomenheid opkloin-

men:

Der Romeinen vordering in Krygskunde was niet mite
opmerkenswaardig. Hier in hadden zy veel ondervindivgs;
dewyl zy bykáns zich altoos in Oorlog ingewikkeld
vonden : dan het was niet alleen in moed en dapperheid,
dat zy uitttaken: De geregeldheid hunner Veldlegerin-

gen,

() Het is , fchryft XENOPTION , cene welgegronde waar
dat men- den Landbouw voor de Voedtter der Kun --nemig.
fen te houden nebbe: want, waar de Landbouw voorfpoedig
gaat, daar bloeijen de Kunften; doch, waar men den grond
onbebouwd laat liggen ; laar i .vynen de andere Kuiiften,
to Land en Zee behoorende. Oeconotti. Ch. V. § 17.
STkaao vermeldt , dat, toen de Volken van Gasden zich tot
den Landbouw begaven , zy het Volk van . Marfeilles wel
Srttsao;-h^ástindeKuf}lvs
overtroffen.
Lib. IV.
MENG: 1796 NO. 4.

L
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gen, de uitileekendheid van hun krygstugt en wapenen,
troílèn den . Grickfchen Aanvaller, in een vroeg tydperk
hunner gefchiedenisfe (t). In al 't welk zy welhaast tot
zulk een toppunt van volkomenheid geraakten, dat zy de
zodanigen overtroffen van welken zy eerst hunne kundigheden ontleenden (t).
Maar; fchoon deeze Rand van Befchaaving gunftig zy
voor de uitbreiding van de Verftands,- vermogens en de bevordering van nutte Kundigheden , of de zodanige die
gefchikt zyn om cje noodzaaklykheden en behoeften van
het Menschdom te vervullen, twyfel ik of dezelve gefchikt is om de verfraaijingen van 't menschlyk leeven, of
de poogingen van Vernuft en Verbeeldingskragt, te beVorderen.
Benige deezer, bovenal de begaafdheden der Welfpreekendheid en Dichtkunfte, vertoonen; zich,. in volle kragt,
in de onbefchaafdite Leevensílanden des Menschdoms; en,
fchoon de barbaarfche en woeste Haat des Menschdoms
zeer aangekant ware tegen de Letterkunde en de vordering van Verflands- vermogens., nam dit ;gewelddaadige
welhaast af, en zekere maate van fmaak voor eenige der
Befchaafde Kunften vertoonde zich wederom in de dagen van het zelfde Volk, ,t welk zo veel .tot derzelver
vernieling toebragt (l.). Dan een Volk , 't welk zich
te eenemaal aan den Landbouw overgeeft, betoont meest
al(*) PYRRrrtis toog voort, en Ploeg zich neder in eene Vlakte.,
tusfchen de Steden Pandofia en Heraclea. Kundfchap krygende, dat de Romeinen naby waren, en: aan den overkant van
de Rivier Siris lagen, reed by derwaards, om die ligging te
bezien; de fchikking, de uitgezette wagten, en den geheelen
aanleg der Legering, ziende, Rondt by verfteld, en, een zyner
Vrienden tot zich roepénde , voegde by hem toe: „ MEGA,, CLES ! deeze Legering van liarbaaren is geheel niet bar„ baarsch. Wy zullen welhaast zien wat zy vermogen ! " en,
aan den uitlag meer en meer twyfelende , befloot by de
aankomst der Bondgenooten af te wagten. PLUTAPcH , Life of

Pyrrhus.
(t) Por.YB. B. XVII. Extr. 3.
(4) ATTILA, de ffunn, hadt Reeds Dichters by zich, en hunne
Dichtflukken ter eere zyner Krygstochten maakten een ge
'uit van het vermaak zyns Hofs. De liaki«ren zetten-delt
zich , bykans ool;enbfklyk naa liet verdelgen van de gedenk.
stukken der Letterkunde, tot derzelver herftelling.
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altoos weinig fmaaks voor uitfpanningen van de fraaifle
foort. Naauwlyl:s lieten de Romeinen eenige -fchinfteringen blyken van Dichterlyk vernuft, veele jaareer naa het
bouwen der Stad , en misfchien zouden zy zich nooit
tot het fchryven van Dichttukken begeeven hebben, had
de verkeering met de Grieken daar toe geene aanleiding
gegeeven.
China en Indie, fchoon in eene hooge maatti befchaafd;
hebben geene Dichters, of Redenaars , die veel te beduiden hadden, voortgebraug t; dit zelfde mag men, zo ik
meere, desgelyks van Lgypte flaande houden. Griekenland, in tegendeel, leverde, zelfs in een tydperk toen
de Befchaavng en Kunften in eenti laagti ebbe waren,
veelti kenmerken van Vernuft in dit vak op.
De ride van dit onderfcheid is niet moeilyk op te delven. Een Volk, onophoudelyk bezig in zulk tien druk
bedryf als de Landbouw medebrengt, heeft geen tyd tot af
om zich over te geeven aan-getroknbfchuwi,
de vlugt der vindingryke Verbeeldingsl(ragt, en zich te vestigen op voorwerpen, die voor de Maatfchappy -van geen
onmiddelyk gebruik fcheenen, of dezelve voordeel aan te
brengen.
De hebbelykheid desgelyks van een Huislyk Leeven,
waar -toe de Landbouw zo eigenaartig aanleiding geeft,
gepaard met den plaatslyken aart der bezigheden, waren
niet gunfl:ig tot het gemeenfchaplyk mededeelen van gevoelens en algemeene onderrigtmg , of het verkrygen van
uitgebreide kundigheden omtrent het • Menschdom ; tot
verwerving dier kundigheden wordt een ruimer' en eimeer
veranderd tooneel des leevens gevorderd.
Zou men ook niet mogen Rellen , dat liet Landbouwend Leeven als ongunthig voor Smaak en Verfyning moge aangezien worden , ter oorzaake van het vast en getpannen zenuwgef} el, 't welk uit gef}aagen arbeid natuur.
lyk gebooren wordt? Zodanig een geftel, hoe gefchikt
en gepast ook voor de gewoone Leevensbezigheden, is
onbeftaanbaar met die kieschheid van aandoening (*) en

vlug-

(*) De gegrondheid deezer waarnieemiñg worit kra tdaadig
bevestigd door het verfchil van Character tusfchen de heden.
daagfche Italiaanen en hunne Voorvaders, de oude Romeinen.
De eertgenoemden overtreffen de laatstgemeld•en in anndoenlykheid , kieschheid en tinaalt omtrent beuzelabtige naaken,
La
als
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vlugheid van bevatting , noodzaaklyk om een fraai jen
fmaak te vormen, en genoegen te doen fcheppen in werr
ken van-,vernuft en Dichterlyke vinding; en zelfs voor
die keurige en onderfcheidende waarneeming, eene zo
zeer kenmerktekenende eigenfchap van aandoenlykheid,
,gepaard met kieschheid van oordeel.
Men heeft zelfs by ontleedkundige waarneming bevonden, dat een zekere toon van zenuwgeflel , welke ons
voorkomt een vertoon van zwakheid te hebben, noodig
is voor kieschheid van gewaarwording en bevatting. Deeze ondertusfchen is onbefaanbaar met eene Leevenswyze
welke een groote (panning en werking der (pieren vordert, die, waarfchynlyk -door. de fterke en herhaalde werkingen op de zenuwerf, dezelve onaandoenlyk maakt voor
kleine prikkelingen, en mede, gelyk wy door de ondervinding leeren , i}rekt onr eene groote ,maate van hardheid, aan het beenagtige grenzende, in de (pieren der ze
nuwen zelve te wege te brengen.
Dit agt ik een der redenen te weezen van de - ongevoeligheid der Volken in het Noorden, in vergelykinN
met die onder warmer Lugtf'creeken. De hebbelykheid
van werken, en van het infpannen der Lichaamskragten,
aldaar gewoon en noodzaaklyk, vereenigen zich om eene
grootere maate van onaandoenlykheid op de tederder declen van het zintuiglyk geftel hervoort te brengen.
Dezelfde oorzaak werkt waarfchynlyk mede om een ver
aart te doen gebooren worden tusfchen-fchilvangeyk
Menfchen van onderfcheiden rang in den Burgerftaat; die
van een laageren rang fchynen beneden die van eenen anderen in dit opzigt, niet alleen uit hoofde van het verfchil uit
de Opvoeding herkomftig s maar ook uit natuurlyke oorzaaken.
,

als zy by de laatstgenoemden te kort fchieten in de vérhevener hoedanigheden. Dapperheid, Vaderlands- en Vryheidslief
de. Deeze verandering nioet waarfchynlyk toegefchreeveti
worden aan het verfchil in Leevenswyze; en het is opmerkelyk, dat de Romeinen zelve, toen de Landbouw by hun jij
*Hinder agting geraakte , welhaast fmaak vonden in fraaije Kun
niet zeer veel van die der hedendaagfche Italiaanen ver.-íten,
fchillende.

LEEVENSBYZONDERH. VAN N. C. PEIRESC.

Ifs

LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN NICHOLAS CLAUDIU$
J?EIRESC ; GETROKKEN UIT HET FRANSCH VAN DEN
HEER REQUIER, DIE HET LATYNSCH LEEVENSBERIGT VAN GASSENDI GEVOLGD HAD.

P Provo

EIRESC was

een Raadsheer van het Parlement van

ce. Hy flierf in 't Jaar MDCXXXVIII; zes

en vyftig Jaaren bereikt hebbende. Hy wordt met rede
geteld onder de uitfieekende Natuurkundigen, en de
Mannen van diepe Geleerdheid , bovenal bedreeven in
de Oudheidkunde; en, 't geen meer zegt, by betoonde
zich een weldoend Burger, volyverig in het voortzetten
van Kunílen en Weetenfchappen.
Alle de Geleerden van zyn tyd hielden briefwisfeling
met hem, en liet leeven van deezen Man mag, in zekeren
voege, aangemerkt worden als de Letterkundige Gefchiedenis zyner Eeuwe. De Heer THOMASSON MAZAUGES ,
Raadsheer van het Parlement van . iix, hadt , in den Jaare MDCXCVI, tienduizend brieven in handen, gevonden• onder de Papieren van PEIRESC. Onder deeze had
hy 'er veele ontvangen van IIOLSTENIUS, Vader KIRCHE RUS , den Ridder DEL PAllO , SALMASIUS , SELDEN ,
CAMPDEN, PIGNORIUS, GUALDO, RIGALTIUS, DE PU! ENANI, en een reeks andere geleerde Mannen.

Het is te verwonderen, dat, onder het groot aantal
Handfchriften, die deeze geleerde Man naaliet, 'er geen
gevonden werd waar aan hy de laatfle hand geflaagen
had. De onderfcheidene Weetenfcha p pen, op welke hy
zich teffens bevlytigde, waren voor hem zo veele heer
voerende Meesteresten, die hem al zyn tyd ont--fchapy
namen..
Zeer weetgierig omtrent alles wat de Natuurlyke His
torie betrof, bezogt by veelvuldig den Geneesheer JOHN
DORTOMAN, een Man van zeldzaame Geleerdheid. Dee.ze deelde aan zyn Vriend een geval mede, 't welk de
zodanigen niet weinig in verlegenheid moest brengen, die,
onkundig van alle de fprongen der Natuure, alles aanwend
om de mogelykheid van over den gewoonen tyd ver-den
geboorten te betryden. DORTOMAN verzekerde-wylend
PEIRESC, dat by geraadpleegd was over eene Vrouwe van
13eaucaire, die drie en twintig maanden zwanger geweest
was. „ Deeze Vrouw," voegde hy 'er nevens, „ did

D^
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„ toen voor de tweede keer getrouwd was, had by haa.
„ ren eerflen Man eenige Kinderen gehad , die ten ge„ woonen tyde gebooren werden. By haaren tweeden
„ Man hadt zy 'er drie; een deezer was gebooren op de
„ elfde Maand, een op de veertiende, en een op de acht„ tiende ; en, naardemaal deeze drie Kraambedden zeer
„ gevaarlyk geweest waren , vreesde zy dat het vierde
„ nog v®el erger zou weezen ; en oordeelde een Ge,, neesheer over haaren toeftand te moeten raadpieegen. "
Deeze Vrouw, wier Gefchiedenis verhaald wordt door
DORTOMAN, verloste korten tyd daar naa van een Kind,
't welk tanden en veel hair hadt ; en zy haalde haaren
Man over om geen meer gemeenfchap met hem te heb
-ben.
In de Maand July des Jaars MDC VIII waren de Burgers van Aix in de uiterfte verlegenheid , ter oorzaake
van eenen vermeenden Bloedregen, ' daar gevallen. Het
Volk herinnerde zich een Bloedregen , die GREGORIUS
VAN TOURS vermeldde als gevallen in verfcheide deelen
van Parys, en op een Huis in het Diftri& van Sculls, ten
tyde van CIIILDEBERT. PEIRESC, een ervaaren Natuurkundige, verwierp het gemeen loopend gevoelen, als
ook dat van eenige Godgeleerden diens tyds, die deezen
Regen aan Spooken toefchreeven, of als een werkhuk van
den Duivel wilden aangezien hebben.
Een Rupfenpop, die eenige maanden in een doos geflooten gelegen had , verfchafte hem de oplosfing van dit
verfchynzel. Hy had deezen Rupfenpop vergeeten, doch
hoorde het kletteren in de doos; deeze openende, vondt
by het Infe& uit den ftaat van Pop in dien van een
fchoonen Vlinder overgegaan. Deeze vloog weg, en liet
achter zich een vry groote bloedroode drup. Naardemaal dit voorviel in 't begin van July, zo wel als de
vermeende Bloedregen , en omtrent dien tyd eene verbaa.
zend groote menigte deezer Kapellen in de lugt omzwierf,
oordeelde PEIRESC , dat deeze Infe&en , by tusfchenpoozen op de muuren en huizen zittende, daar de door
hem waargenomene mode druppels agtergelaaten hadden.
Ingevolge hier van deedt by nieuwe waarneemingen op den
vermeenden Bloedregen. Hy bevondt dat de druppels niet
te zien waren op de daken der huizen, noch op de gladde
deelen van de fleenen, 't welk het geval moest weezen
indien het daadlyk bloed geregend had, maar omftreeks
de holen , waarin het Infer genesteld geweest was; dat
de
,
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de muuren in 't midden van de Stad niet geverfd waren met
deeze druppels, maar' alleen die aan de landzyde donden; en ' emdelyk., dat deeze vlekken alleen zich voordeeden op eene middelbaare hoogte , tot welke de Kapellen
doorgaans vliegen.
PEluasc's fmaak voor Medailles en Oudheden bragt
te wege, dat hy in dit vak verfcheide gelukkige ontdekkingen deedt. Hy was de eerfte, die toonde, dat de Orientaalfchc Agaat in de heilige Kapél te Parys niet verbeeldde de Gefchiedenis van JOSEPH in Egypte heerfchende, gelyk men elkander dus lang had diets gemaakt ,
maar de Vergooding van AUGUSTUS. Hy haalde den beroemden RUBENS over om 'er eene Schildery van te ver
te Antwerpen door VOSTERMAN in Plaat-vardigen,
gebragt is.
PEIRESC was onvermoeid in het verzamelen van Gedenkpenningen, Zegels, Wapenfchilden, Diplomas en Opfchriften. Hy heette deeze, onbedorven Getuigen in de
Gefchiedenis; in welker beoefening by liet hoogfee belang
ftelde, en die by boven de Wysbegeerte fchatte. Hy
was daaromtrent gewoon te zeggen: „ De Wysbegeerte
„ onderrigt ons door Vertoogen ; de Gefchiedenis door
„ Voorbeelden. Deeze doet ons de kortheid des leevens
te minder beklaagen; zy verlengt, in zekeren voege,
„ onze Levensdagen, door ons kennis te doen krygen
van gebeurtenissen in verloopene Eeuwen."
Veele deugden bezat deeze geleerde Man ; zyne Weldaadigheid blonk onder dezelve boven alle uit. Zyne Brieven,
aan de Geleerden van zynen tyd gefchreeven, draagen
allerwegen de blyken van de braafheid zyns harten.
Steeds maande hy de Geleerden aan om af te laaten van
die onvoegelyke gefchilvoeringen, in zyne dagen zo genieen, welke hun blootftelden aan het Publiek, altoos gereed om zichzelven te wreeken, door eene befpotting der
zodanigen, die hunne hoogagting hebben willen afprachen.
Hy maant in 't byzonder de zodanigen aan , die,
naast Deugd, den Roem van Vermaardheid voor 't grootí}e goed rekenen, liever de voortbrengzelen van anderen
te helpen bevorderen dan te verwoesten ; en merkt by
vinnige Beoordeeling als iets belachlyks aan in iemand,
die i'oor zyne Werken niet betoont verheven te zyn boven de zodanigen, die hy vinnig dooritrykt. Eene Les
van veel toepasfings in zyne dagen, en ook in de onze.
BALZAC merkt, in eenen Brieve aan den Heer L'HUILLq
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LIEP, ten aanziene van PEIRESC , op: „ Ik ftem met u
„ overeen in alle de groote en verhevene zaaken, welke
g y van uwen Vriend" zegt, en, indien gy my wilt toe,, haan gebruik te maalden van eene fpreekwyze uit het
„ Grieksch ontleend , voeg ik 'er by, dat wy, in deezen
grootera Marl, ten aanziene van de O.udheidkunde, fchip.breuk geleeckn, en de overblyfzels der Gulden Eeuwe ver,, logren hebben. Alle de deugden der IHeldenëeuwe had,
hy in zyne edele ziel vereemgd. Het algemeen bederf
des Menschdoms kon zyne goede gefleltehis niet aan„ doen, en het kwaad, 't welk hem omringde, tot hem
,, niet genaa,ken. Zyne goedwilligheid werd in haar be„ toon niet bepaald door. de Zee, noch aan deeze zyde
?, der A4cn opgehouden; deeze verfpreidde Naare gunst„ betooningen allerwegen , en ontving dankbetuigingen
„ van de utterften van Syr ie, en van de toppen van den
;, Libanon. Met een middelbaar inkomen had hy de
ziel van een zeer vermogend ' Man , en', zonder de
„ Vriendfchap van Benen AUGUSTUS , was by. een ME, CEN4$."

'Zyn aftterven Werd betreurd door veele Dichters; en
hebben wy hier van een verflag in de Zamenipraak^n van
NAUDIEUS . „ Gaarne zou ik de Redenvoering gehoord
„ hebben in de beroemde Academie te Rome, waar, gelyk de Baron DE RIANS my deezer dagen zeide , de
Uitvaard van zyn Oom, den Abt en Raadsheer PEl„ RESC,'gevierd was in meer dan veertig Taalen. Gy moogt
u wel verzekerd houden, in hoe groot eene 'hoogag,, trog die Academie te Rome moet weezen, riaardemaal
de Heer PEIRESC dat Cieraad van Frankryk, die Be, gunftiger der 'Geleerden, dat Wonder van Geleerdheid Z
,, verlangde een Lid deezer Academie te worden; en, daar
„ by die Academie met zynen naam onder het aantal der
„ Leden vereerd heeft, deedt zy, op haare beurt, zyner
„ nagedagtenisfe alle eere aan, met eene plegtigheid, an.
ders nooit gebruiklyk chin omtrent de zodanigen, die
Befluurdevs geweest waren; en dus ter óorzaake van
's Mans uitíteekende Deugd en Geleerdheid."
NALID us haalt daar op GAssENnz aan , die optekent,
oat, lhehalven de Lykreden, in 't Latyn, gehouden door
15OUCIARp, verfcheide Lykdichten werden aangeheven in
d-cciliaanfhe , Latyrafehe en Griekfche, Verzen. Hierby
yoCgt N4UD2EUS, dat de Baron DE RIANS, die van veertig Taalera fpreel,t, en GASSENDI, die 'er. flegts van drie
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gewaagt, beide gelyk hebben ; want, fchryft hy, de Lof
Van PEIRESC werd in de cldemie, en voor de Cardinaa<
ien, alleen in drie Taalen opgehaald; doch naderhand werd
by deeze Verzameling van Lykzangen te Rome gedrukt
acne Panglosfia, of Lykklagt 'des Menschdarraa , over den
dood van deszelfs Lieveling PEIRESC waar men met de
daad de. Lykklagten over deezen grootgin Man in veertig
onderfcheidene Taalgin aantreft, en. waar in by bykans in
zo veele onderfcheide Characters voorkomt. Uit deeze
gebeurtenis ontleende scIPio DE GPAMMOND, die by deeze plegtigheid tegenwoordig was , en eenigen tyd daar
naa te Rome overleedt, gelegenheid tot de volgende Dichtregelen, om te toonen hoe zeer deeze Panglosfia tot eere
ilrekte , zo voor PEIRESC als voor de Stad Rome zelve.
Indus, Arabs, Meq7us, Callus, Qtrmanus, Etrtefcus,
Anglus, Idum^eus, Sarnzata, Grajus, Iber,

Et quicunque venit gelido de cardine c3 usto,
Eoisque plagis, occiduisque fonus;
Qmnes Fabricio concordi voce parentant
Oi norat proprios re'1dere clique fonos.
Práh'Superif quanta Vist Romana patentla, que nunc
Tot Populis & tot Gentibus ara aperit,
Romany vere nunc clauditur orbis in urbe,
Cui tam multitude competit ore loqui.

Niet ongepast zal het weezen hier te vermelden, dat
die door geheel Europa zo beroemd was, wiens
dood zo veela Dichters in zo onderfcheide Taalen be
zongen, en wiens nageda g tenis eene Academie te Rome
niet zo veel rouwílaatlykheids vierde, onbekend was by
vëelen zyiier Landgenooten, onbekend by Mannen van
Geleerdheid en Verdiensten. — „ Kunt gy galaoven ,"
-fchryft BALZAC , in eengin Brieve aan CHAPELAIN ,
dat de Heér DE LA ROCHEFOUCAULT nooit gehoord
„ had van onzen PEIRESC, en dat veele andere Perfoo„ nen, vooral niet te tellen onder den onkundigen hoop,
„ hem even min kenden? Gy ziet hier uit, dat 's Mans
Agting goed was ; maar dat de Italiaanfehe Si-.
,, nor 's Mans Roe n te groot wilde maakera, als me e
dat de Pánglosfia eer een werk is van diens aanzoe,ken, dan eene vrywillige tóebrenging van Lof."
Elders liet íiy zich over dit fluk in deezer voege uit:
Ik ben ten vollen * overtuigd vara de verdienflen des
L^
„Heen
PEIRESC,
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Meeren PEut sc ; maar, fpreekende van zyn Roem , weet
„ gy dat 'er een Donum Fame is, een Roemgifie, welke
aan alle Geleerden niet te beurt valt; en waar door
de zodanigen, welken dit geluk bejegent, niet alleen
„ bekend worden by den Raad, by de Ridders, maar al„ l erwegen, en by Menfchen van allerlei rang."
De Aitrologisten hadden, wegens PEIRESC, voorfpeld,
dat hy zou trouwen, en Kinderen verwekken; by trouwde
egter niet. GASSENDI, een geflaagen vyand van dit flag
van volk , liet niet naa dit geval tegen hun te doen
dienen: want, den Dag en het Uur van PEIRESC'S geboorte
naauwkeurig te nedergelleld hebbende, vaart hy voort: „ Ik
„ heb dit alleen opgetekend, ten einde ik niet onnaauww
keurig of agtloos moge gerekend worden ten aanziene
„ des Tyds; maar niet met oogmerk om ten handlanger
„ te dienen aan de Aftrologisten , om den tyd van
„ 's Mans geboorte naa zynen dood met meer zekerheid
„ te verwerken dan zy vóór denzelven gedaan hebben.
„ Want men kan zich niet verbeelden hoe veele dingen
de Starrewichelaars verkeerd voorfpeld hebben, zo ten
„ opzigte van het getal zyner Leevensjaaren , die by
„ niet bereikte, als van Vrouw en Kinderen, en andere
„ zaaken, welke by nimmer hadt, en andere die hy waar„ lyk bezat."
PLIREsc befprak, by Uiterf'cen Wille, aan GASSENDr
honderd Boekdeelen, te zyner keuze, uit zyne Boekery.
De Volvoerders van deezen Wil, zich in die byzonderheid
'er niet naar willende fchikken, werden , by Regterlyke
Uitfpraak, daar toe genoodzaakt.

WAARNEEMINGEN OVER DE LIGGING EN DE ZEDEN
DER GRISONS, OF GRAAUWBUNDERS. Door CHRISTIAN CHARLES WREDOW.
(Naar het Fransch.)

onder zich aan eenige vergrooting fchuldig te maa.
l ken , mag men zeggen, dat by de Grif ns, over welk
Volk ik voorheb deeze en geene. Waarneemingen in 't
midden te brengen, het getal der eigenlyke Armen, zon -.
der de waarheid bezyden te treeden, niet alleen zeer gering
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ring is,; maar dat 'er welgefl:elde Lieden , of die
zelfs ° in een bloeiend Gewest voor Ryken zouden doorgaan, in grooten getale voorkomen.
Deeze ruimte by de Grifons heeft men min toe te
fchryven aan eenig Staatkundig diep doordagt Stelzel ,
dan aan veel natuurlyker oorzaaken, ik wil zeggen, aan
Bene geheele afweezigheid van alles, wat elders firekt om
den genieenen Burgerftand te verarmen.
Het oog alleen gevestigd houdende op de befpiegeling
van eenig Staatsbefluur, zal men naauwlyks kunnen begrypen, dat een Staat konne beflaan zonder Staatsonkosten, aan welke elk Ingezeten meer of min moet opbrengen. Zie hier, ondertusfchen, een voorbeeld, dat een
Staat zonder die onkosten kan betlaan : want, zints ik
hier woone, heb ik niets ontdekt dat het tegendeel uit
wedde, welke uitgereikt wordt aan een Grif--vyst.De
fier, en een Sergeant, en aan de Afgevaardigden terwyl
zy vergaderd zyn, is, indedaad, van zo weinig bedui
dat het naauwlyks bekhouwd mag worden als Bene-denis,
uitzondering op den algemeenen regel. -- Ik twyfel
wel zeer, of 'er, in de geheele Wereld, een Republiek
is, zelfs de allervolmaaktile , waar eene dergelyke inrigting konne plaats hebben: naardemaal dezelfde redenen,
die aan de Gij/ons dit voordeel bezorgen, nergens, in
zulkervoege, als hier, gevonden worden.
Het Gemeenebest der Grifons heeft zo min de fchattingen der Inwoonderen noodig, dat het zelfs overfchot
hebbe. De wyze, waarop de Natuur deeze Landen ver
heeft ; de verbintenisfén, waarin de Grifons liaan-fl;erkt
met Frankryk en Oostenryk; de jaloufy dier twee Mogenheden; de gehegtheid der Grifons aan de Z1vitzerfche
Cantons; en misfehien ook de overtuiging dat de vermeestering der Grifonfche Valeijen aan de vreemde Mcgenheden veel meer zou kosten dan ze waardig zyn, dit
alles maakt dat de Grif ns in eene zo groote gerustheid
leeven, zonder die middelen van verdeediging in 't werk
te fl:ellen , welke men befpeurt by de overige Ztivitzerfche Cantons, hunne Bondgenooten. Het behoeft, derhalven, geene bevreemding te baaren,,dat men hier geen
Tuighuis, geen Krygsvoorraad , geen Krygsraad , geen
Vestingen , met één woord, niets aantreft van die Ver
welke doorgaans andere Landen op zo-deigmln,
veel fchats te staan komen.

Het
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Het onderhoud der groote Wegen vordert mede geen
openbaare kosten; elke Gemeenfchap, of ieder Dorp, on
derhoudt, om haar eigen belang , het gedeelte der We.
gen, waar by zy het meeste belang hebben.
De Perfóonen, verkoozen om eenige Staatsposten te bekleeden, ontvangen geene wedde of vergoeding: de Eer
van het Vaderland gediend te hebben is hun Benige beboning. Alle decze Eereposten , weI verre van winst,
geevende te zyn, noodzaaken bykans altoos de daar toe
gebruikten tot het maaken van meer of min groote onkosten. Dit flrekt zich , ondertusfchen , niet verder uit dan tot de Landen van de eigenlyk gezegde
Grifons want in de Italiaan/the Bevelhebberfcliappen
doet zich, ten deezen opzigte, een goot onderfcheid op.
Men heeft my verteld van een Grifonncr, die, naa
te Penetie als Afgezant eweest te zyn , geene vergoeding altoos ontving , iciioon het bekleeden deezes Gezantichaps hem 2o,000 Florynen gekost hadt.
Wax de veyheid der Bezittingen onder de Grifons betreft, de minfile Landbouwer. is , ten deezen opzigte ,,
even onafhangelyk als de rykfte Edelman. Deeze laatstgemelde kan derhalven niet ,elyk in .Duitse/land, in
de Steden een onbepaalde Weelde invoeren, de ftoffe tot
welke maar al te dikwyls gefchraapt is in de arme Hut
des Landmans , om in het Kasteel zyns verdrukkers verzwolgen te worden. De Grifo>zfche Edelman heeft geene
andere inkonillen dan welke hy onmiddelyk trekt uit
eene vry beflommerde beheering zyner eigene goederen.
De Landbouwer heeft, ten deezen aanziene, een zeer in
'-t oog loopend voordeel boven den Edelman; alles wat
zyn grond hein opbrengt is volftrekt zyn eigen ; en ,
daar by bykans nimmer wordt afgetrokken van zyn hoofdoogmerk, den Landbouw, helleedt hy al zyn tyd, en al
zyn zorg, aan de verbetering zyner landen. Niets
is hier voor my vermaaklyker, dan te zien, hoe alle de
Boerenhuisgezinnen, in het fchoonfte jaargetyde, voor.
raad verzamelen, om zich een onfehuldig genot en genoegen te verfchaffen in den guuren Wintertyd. Ondanks
de onafhangelykheid , in welke een Grifonfche Boer
leeft ten aanziene van zyne bezittingen, ontheeven van
alle Belastingen en Heerendienflen, heb ik nooit kunnen
befpeuren, dat deeze Voorregten zyn yver en werkzaamheid in den Landbouw vertraagen. Hy is zo werkzaam
en
:
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en stol vlytbetóons als de Duitfche Boeren, aan belas=

tingen , uitkeeringen en dienfren , onderheevigd Eene
waarneeming die de :Vreemdelingen verbaasd doet Eraan.
Men kan niet zeggen dat de Grifonfche Edelman ver
waarloozend is in de beheering zyner landen; maar de=
wyl by genoodzaakt is een groot aantal Huisbedienden.
en Werklieden te* onderhouden, wordt het bearbeiden der
landen voor, hem zeer kostbaar. Dit treft nog te meer.
als men zich herinnert het even gezegde over het. ruim
beflaan der Landlieden. By gewoonen arbeid : geeft men
aan de Daglooners vier. maaltyden op erken dag; als zy
Graan dorfchen, of anderen , zwaa ren arbeid verrigten, eeten zy niet min dan vyfmaal daags: op een deezer maal
moet noodwendig Wyn veezen; die veel hier niet-tyden
zeer duur is , maar egter altoos: tweemaal zo veel kost
als in hateline, van waar men dezelve krygt ;. het Land
der Grifons is geheel niet gefchikt voor den Wynftok.
Uitgenomen ,Coïre . (Chur) is , 'er in dit Land geene
Stad , die naarm verdient , en ik..beh niet verre van te
gelooven, dat het misfen van Steden een vry merkbaar
voordeeligen invloed heeft op het geluk der Ingezetenen..
. De Grifonfche Mel leeft afgezonderd op Landgoederen van elkander verwyderd ; by gevolge loopt dezelve
geen gevaar van zich te bederven door Weelde of zotte
Verteeringen , aan, welke de nabuurfchap, en de daar uit
fpruitende zugt om - elkander te overtreffen , gelegenheld geeft. — Daarenboven brengt de Vryheid van
den, Boer, die hier deel heeft in het Landsbefluur , niet
weinig toe om, den- trots dier Edellieden te fnuiken, die,
naa in een ander Land gereisd of, zich onthouden te
hebben, hier Weelde of onbekende Verteeringen zouden
willen invoeren: De Grif nfehe Edelman ontdekt, in
tegendeel, dat, hoe meer by tragt in eenvoudigheid van
leevenswyze den Landman te evengaren, by des te meer
by hem vermag.
Schoon Coïre naauwlyks den. naam van eene groote`
Stad verdiene , komt zy egter die naby ; en wat de zeden betreft, en de meerdere gemakken, welke men vindt
by deeze Stedelingen, dan by de Landlieden. De Boer,.
die digt by eene groote Stad woont , geniet misfchien
eenige voordeelen boven hem die 'er zich op een grooten aftland van verwyderd vindt, om tot hooger prys
zyne Waaren te flyten ; doch by verruilt hiervoor de
zuiverheid zyner Zeden. Ik ben in dit denkbeeld. .veriferkt
;

,
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fterkt geworden, geduurende myn verblyf in het Land
van baud en te Laufanne; de Boeren, cie 's morgens
hunne Waar in de Stad verkogt -hadden , kwamen 'er
's avonds dronken uit , in diervoege, dat ik bykans zo veele
befcboniken nienfchen als Boeren zag. — De Grifonfche
Landman is doorgaans te welgezeten , om de Boter en
Kaas, welke hy overheeft , in 't kleun te- vet?koopen ;
hy kan in 't groot deeze voortbrengzels flyten ,• by eene
gunftige gelegenheid , welke zich voordoet.
Men weet, hoe zeer de Pleitgedingen, :en de bogtige
wegen der Regtsgeleerdheid , verderflyk , zyn voor de
Landlieden in Duitse/land; zo is het net gei}eld by de
Gil/ons; de eenvoudigheid hunner Zeden, en het gering
aantal van netelige gevallen, die de tusfchenkomst eens
Regtsgeleerden vorderen,. maaken de Pleitgedingen hier
ten hoogften zeldzaam; Welk een onderfcheid --tusfchett
het Land - der Gritons en myn Vaderland , - za ruim en
ryk - vodr Zen van Regtsgeleerden en Regtbanken !
Wanneer 'er eenig Gefchil van aangelegenheid ontftaat
tusfchen twee Partyen, wordt het doorgaans in 1 twee of
drie dagen agtereen afgedaan. De Règtbatik bellaat alsdan uit een twaalftal Landbouwers, of eenige Edellieden;
doch die daar in geene ándere hoedanigheid verfciiynen
dan van Landbezitters of Burgers. De. twistende' Partyen
hebben het rept om eene Regtbank naar hunne verkiezing te vormen. De kosten van zulk een Geding bete=
kenen weinig: een Beker Wyn, en een ftuk Brood voor
elk Lid des Geregts, maakt de geheele kosten uit. Men
gebruikt hier geen Advocaat of Procureur; in ;zeer ge
gevallen vervoegt hy, die een pleitzaak heeft,-wigte
zich by een kundig Pertbon, die voor hem (preekt.
ik moet nu fpreeken van de verfchillende takken van
Vlytbetoon, die de Intivoonders, zonder onderfcheid, beoefenen; maar met dit meer of min merkbaar verfchil,
't welk ontftaat uit de verfcheidenheid van grond , het
verfehil der valeijen en bergen, en de zeer ongelyke
Lugttreelc in deezen oord.
Onder de veelvuldige middelen van beftaan by de Gri.
Eons, verdient de Veehoedery , welke zy met zeer veel
voordeels voortzetten , gewis den eerften rang. De handel, welken zy in Beesten dryven met de VreemdeIingen, gefchiedt bovenal.op drie grootti Markten. De eene
wordt gehouden te Tirano, een klein Vlek in l/ateline;
de tweede te Lugaro, en de derde te Bergamo. Die te
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Lugaro wordt voor ,de voornaamfte gehouden , ter oor
groot aantal Beesten, 't.welk daar komt-zakevnht
uit alle deden van Zwitzerland: het niet wel uitvallen
van deeze Markt veroorzaakt menigmaal in het Land:
der Grifons eene fchaarschheid van geld, welke alle deIngezetenen voelen.
be hooge prys, welken veele Milaneefche Edellieden
betaalera voor i hoon Hoornvee , •'waar van veelen eenee
talryke menigte op hunne :Landgoederen onderhouden, is
eene brok van rykdom voor de Beestenkoopers in deeze
ltreeken. z Dei lllilaneefen zyn bovenal geld op Hoorn-vee van een donkerbruine kleur, '.meteen witte i^reep
langs den rug; naast deeze kleur: Rellen zy, den :meesten:
prys op het graauwe, 't welk op • Ifábéllekleu r trekt ?`
de roode, kleur is in deeze ílreeker .mitist.:geagt. Menig-;
maal koopt een Edelman eene geheele kudde, om zich
de kleur: en de gehalte aan te fchál en aan welke zy ►ré
grilligheid de voorkeuze geeft.
Behalven de drie Markten, van welke ik gefprooken
heb , _ komen 'er, van tyd tot tyd , Beestenkoopers - -bovenal uit het Canton Ilppenzel, in :het Land der Grifons,
om Vee te koopen. Daar de Gr fonfthe Boer zich "niet'
haast niet zelve zyn Vee uit de hand te ierkoopen, waar
van by zo gereedlyk op de openbaare lurkten kan afko
men, vindt men Grsfonfclie Kooplieden; die by den Boer
omgaan om Beesten op vooruitzigt te koopera; doch rneri
heeft my verzekerd, dat dit niet altoos' tael flaagt, en dat
zy, die zich daar mede bezig houden, niet zelden - bankbreukig worden.
De prys der Runderbeesten in het Land der Grifons
is veel hooger dan in Duitschland. ' Voor • een zeer 'gemeene Koe, en die weinig melks geeft," betaalt men van
tien tot vyftien Louis d'Or ; Kalveren van zes weeken
worden dikwyls voor zes en dertig Franken, en hooger,
verkogt.
Het verkoopen van Vee een der meest winstgeevende
handeltakken voor de Grifons zynde, " is het geenzins te
verwonderen, dat de Inwoonders zich ..daar op toeleggen
met eenen yver en . deelneming , waarvan een Treemdeling zich naauwlyks een denkbeeld kan vormen; en
ondanks al die voorzorg, al dien yver, wordt, door tusfchenkomende onheilen, de verwagting des Veehouders te
De Vrouwen hebben over 't algeniecni
leur gefteld.
met de Veehoedery niets te maakes, 't^ zyn de Mannen
al,
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alleen , die dit werk geheel op zich neemen. De gehegtheid, welke de K>segts hebben aan de Beesten hun-

ner zorge toevertrouwd, heeft my dikwyls getroffen: menigmaal heb ik gezien, dat de traanen hun in de oogen
fchooten, wanneer de Boer eene Koe verkogt onder hun
opzigt groot geworden.
De zindelykheid; welke ik gezien heb in de :hallen hier
te lande, komt zeer naby aan die, .welke men in Duitschlwnd befpeurt in de:11allingen aan groote Heeren toekomende, naar- welke zy ook, wat de fchikking inwendig
aanbelangt, gelyken. De Beesten worden doorgaans gezet op een planken vloer, eeiiigzins hellende. zo dat de
pis vrylyk afloope in een goot, een voet breed : deeze
vloeren zyn piot breeder dan dat een Koe 'er op kan
slaan. In , de _meeste -1tallen firooit men den grond niet
weshalven do :;Beesten op de planken moeten flaapen:
De diepte, . agter 4e plankenvloer , vindt men altoos met
ilrob gevuld; en , maakt deeze, door de geftadige uitwerp-,
zeis, daar op yalletlde, de heerlykfte mest:
I-let is by de Grifons de gewoonte om hun Hoornvee
te rosfen en met flroo te .wryven, met dezelfde naauwlettendheid als hunne Paarden. Zo ras eene Koe in den
hal komt, draagt men zorge om den flaart op te binden
met een dun touw, in zulker voege, dat het Beest denzelven vry kunne beweegen, zonder dien ooit te bevuilen:
De Koeijen krygen het eeten uit eene kribbe, zonder dat
zy, gelyk in Duiischland, noodig hebben den kop op te
ligten, om het hooi, in een hooge ruif gedaan, daar uit te
Naalen : dit is my altoos voorgekomen als een verkeerd gebruik,, aangemerkt de fchikking der halsfpieren. Naardemaal de Rallen altoos zeer rein gehouden worden, is
het geen buiten de kribbe valt geenzins .verlooren
Buiten twyfel is het beste voedzel , 't welk deeze
Dieren krygen , 't geen zy op de Alpen zelve zoeken.
De weiden in de valeijen worden twee of driemaalen ge=
maaid, en de. Beesten vinden, daar, in den Herfst, wederkeerende, een genoegzaam voedzel: want alle avonden
als zy in den fral komen, is het genoeg hun een handvol
hooi of zout aan te bieden , min tot voedzel , dan om
tegen te gaan het verkeerde uitwerkzel j 't geen het laatti
gras by de Beesten zou kunnen te wege brengen. Om
altoos een genoegzaamen voorraad van grasweiden te heb
ben in den naatyd, zyn alle Veehouders verpligt een
vroren toegang aan alle Beesten te verleenen i het is hun
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liitdruklyk verboden, hunne grasvelden af te fluiten., a!.
thans wanneer zy des geen zeer oud voorregt hebben.
De klampen, in welke zy hun Hooi houden, zyn, zo
veel als de ve.rfcheidenheid der lugtftreeke toelaat, in
de open lugt. Ze zyn gemaakt van eene verzameling van
boomftronken , niet zo digs aan elkander gezet of de
lugt kan 'er vry in fpeelen.
Vóór dat men de Beesten op de Alpen brengt, laat
men ze, omtrent het einde van Maart, of het begin van
April, weiden op de velden, die den naam hebben van
Weidlanden van Mui, gelegen ter halver hoogte van de
Alpen, waar elk doorgaans oenige weiden bezit, die zy
tweemaalen 's Saars maaien. Het is niet zeldzaam,
in de nabyheid dier weiden, velden te zien, die aan het
gemeen toebehooren , en tot doorloopen gefchikt; waar
onderliheide Perfóonen een kleine hut en ítal hebben ,
gefchikt om 'er Boter en Kaas te maaken, ftaande den
tyd dat de Beesten zich in deezen oord onthouden.
Alles wordt doorgaans toevertrouwd aan iemand in dienst
van de Eigenaaren der Beesten.
Een der grootfle en fehoonfte Weidlanden van Aai is
de Kunkelsberg, gelegen aan den voet van de hooge GaBanta: deeze gelykt van verre een groot Dorp, welks
Inwoonden het gelukkigst Herdersloeven leiden. In de
koudile deelen deezer Landen ,• by voorbeeld Engadiri,
zyn deeze Middel - Aipliche weiden onbekend : in deeze
lireeken gaan de Beesten teríaond uit de Valeijen op de
Alpen.
Naa dat de Beesten drie of vier weeken in deeze
Beneden - Alpifche weiden hebben doorgel.ragt, wordt de
kudde van elke Commune, door twee of drie Veehoeders , die den naam draaggin van Alpenknegren, op de
Alpen gebragt. Onder deeze Veehoeders, die altoos ge
worden door elke Commune, is 'er één byzonder-kozen
belast met de zorge om Boter en Kas te maaken; men
geeft deezen Man den tytel van Senn. In elke
Commune kiest men een Lid, die den naam draagt van
Alpen ?nester .• het is diens post het oog van toevoorzigt
op de Al/ en te houden, en raad te geeven i, alles wat
ten besten van het Vee 11 rekt.
Op vee le der Alpen vindt men geen hutten,, waarii de
Beesten, geduurende den nagt, fchuilplaats hebben: weshalven zy den geheelen nagt in, de open lust blyven.. De.
Vaare - koeden worden van de rest der kudde afgezonN
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dercl zy vormen eene afzonderlyke kudde, onder het
opzigt van een byzonder Veehoeder.
Geduurende het verblyf op de Alpen, wordt al de
melk, welke eene kudde geeft, hyeeri gebragt, om 'er
Boter en Kaas van te maaleen. Ten einde. elke. Koe oma
trent even veel meiks geeve, is elk eigenaar verpligt, in
gevolge van eene gemaakte" overeenkomst, zyne Koeijen
niet te .laatën befpringen dan op een bepaalder; tyd; die
tyd is in April, korten tyd voór dat de Beesten de lopen
beklimmen.
Om de verdeeling van Boter en Kaas te maaken op
eene regtvaardige en evenredige wyze, naar gelange van
liet aantal Beesten, 't _welk ieder eigenaar bezit, heeft
men eene vry omflagtige handelwyze. Drie of vier weeken n'aa dat de. Koeijen op de Alpen gekomen zyn, bepaalt men een dag waarop elk huis van eene Commune
een Perfoon zendt, in de hoedanigheid van Zendeling na
zyne kudde op de Alpen. Zo ras de Zendelingen aangekomen zyn, wordt het gezag , 't geen tot dien tyd de
Opperknegt uitoefende, opgefchort. Op den eertien avond
snelkt ieder eigenaar zyn eigen Vee; 's anderen daags
melkt elk deezer Zendelingen de Koeijen, welke het lot
hem toefchikt ; op den derden dag is de eigenaar weder
melker de Melk wordt als dan gewoogen, en dit gewigt
bepaalt de hoeveelheid van Boter en Kaas, die aan elk
eigenaar zal ten deele vallen, wanneer de Beesten van
de Alpen afkomen.
De Boter en Kaas zyn de hoofdvoortbrengzels van de
Cantons, waar de Lu,gtfcreek en de Grond ongefchikt
zyn voor den Landbouw, als in de 'beide Valeijen van
Prettigen en Engadiri. De Kaas , welke men in I/ateline maakt, is bekend onder den naam n vette Kaas
dewyl ze van ongeroomde melk gemaakt wordt.
De Landen worden bykans overal by de Grifons met
Osfen geploegd: in gevaIIen van nood gebruikt men 'er
bok Koeijen toe ; .Then houdt het in 't algemeen daar
looi', dat Osfen Veel kloeker en fterker zyn, bovenal
in ongelyke en hooge landen. Het ontbreekt, egter, niet
aaíi Paarden om de Koopwaaren , inzonderheid den
wyii te_ vervoeren.
In eenigè ttreeken deezer landen zyn de Beesten geí liuréiade hun verblyf op de Alpen, blootgefeld aan de
aanvallen van Beeren : een Beest hier vry algemeen,
Mélyk ook in JTatel;ne. Wanneer een drift Beesten de
aankomst van een Beer bemerkt, vereenigen zich de Beesteil
;
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ter in een groep, met de koppen binnenwaards gekeerd.
Wolven zyn in deezen oord onbekend; maar in Ilateli,e
rigten zy deerlyke vernielingen aan.
Aanfteekende Ziekten onder het Vee hebben menigmaal dit Land groote fchaden toegebragt. De weinige
voorzorg , welke men gedraagen heeft in dergelyke gevallen, en welke men voor een gedeelte kan toefchryven
aan de fchikkingen daar te Lande, is zeker een voornaame
oorzaak. Eenige jaaren geleden ontdekte 'er zich
eene byzondere Ziekte onder het Hoornvee hier te Lande, welke geen Beestendonor heeft weeten te verklaaren. Deeze Ziekte beftondt in een fchielyke verdikking
van de Melk, die men dikwyls met Etter gemengd vondt,
en zomtyds geheel opdroogt. Alle Geneesmiddelen, tot
nog tegen deeze Kwaal aangewend, zyn vrugtloos geweest.
DE GESCHIEDENIS DER VROUWLYKE SEXE.

In eenige Brieven.

III. B R I E F.
Ongelukkige ghat der Vrouwen in filmerica ; in Siberien. -- De Urouiven gekogt.
4andoenlyke Ge/e%aiedenis eener Jinericaanfehe /Trouwe.
Verbeterde f aat
der Vrouwen by be/chaafde hol-en.
vereenkomilig met het geen ik in myncn laattlen
Brieve voorftelele , gaa ik thans voort, om te ver O
klaaren , op welk ' eene wyze de Veelwyvery hervoort-

komt uit woestheid van Zeden, en Wellustigheid onder
warme Lugtfhreeken.
Wat her eerfte aanbelangt, zagtheid van aart, eene
a llerbelangrykffe hoofdtrek in 't Vrouwlyk Chara &er,
vertoont zich na buiten door minzaamen opslag van oogera,
en bevallige zeden. Dan zulke bevalligheden zyn naauwIyks te ontdekken by eene Vrouw in den onbefchaafden Raat, en zelfs in den befchaafdfl:en zouden zy niet
opgemerkt worden door -het oog van eenen Man, in barbaarschheid groot geworden. By de Wilden zyn Sterkte
en Stoutmoedigheid de eenige hooggefchatte hoedanigheden ; deeze ontbreeken der Vrouwlyke Kunne in eene
hooge mafte ; en , te deezer oorzaake , worden ze by
de Mannen veragt, als Weezens van een minderen rang
M
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De Noord - Americaanfche Stammen beroemen zich op
ten ledig leeven: de floovende arbeid vernedert een Mari
in hunne oogen, en is alleen voor de Vrouwen gefchiktà
jonge Lieden in het Huwelyk te verbinden is diens=
volgens het werk der, Ouderen; en zou bet eene onverfchoonlyke laagheid in den Bruidegom weezen, Benige genegenheid tot de Lruid te tonnen. De jongelingen
onder de Hottentotten worden in 't gezelfcliap met lieden
van hooger jaren tuegelaaten als zy achttien jaarera' be=
reikt hebben; en naa dien tyd wordt het hun tot íchande gerekend met Vrouwen 'gezelschap te houden.
In Guiana eet de Vrouw nimmer met haaren Man; maai
i}aat hem naa het houden van " eiken maaltyd te wagten
met water, op dat by zyne handen wasiclie. 'Op de
Caribeefbe Eilanden Raat het eenex: Vrouwe niet vey
in tegenwoordigheid van haaren Man te eeten. Nugtlians
verzekert ons LABAT', in ' zyne Reizen na` de °Arrlericnu? fche Eilanden , dat de Vrouwen aldaar met zulk een
wilvaardgheid en '- ontzag gehoorzaamen , dat zy nimmer hunne Mannen reden geeven om haar de yerfchuldigde pligten indagtig' te manken ; ' „ een voorbeeld'
voegt hy 'er nevens , „ der naavolginge waardig van
„ Christen - Vrouwen, die dagelyks'van den "Predikdoel
„ onderweezen worden in de :Pligteu van Gehoorzaanibeid
„ en Huwe'1ykstrouwe ; '` doch met weinig vrugts. "
DAMPIER merkt in 't àlgemèen op, dat, 'onder ajle wil de Volken, welke hy kende, de Vrouwen de pakkerf
draagen terwyl de Mannen vooruit wandeleti;' met 'niets dan
net Mantle Wapenen belast. Vrouwen zelfs van hooger
rang worden niet beter ' behandeld. De Souverein var
Gr'aga, in 1fi•sca, heeft veelè Wyven, die letterlyk zyne.
,SIavinnen zyn, eeze draagt zyn Boog, Gene andere zyne
Fvlen , è ene derde geeft hém - ie drie t en ; en terwyl hy
drinkt vallen zy alle op de knieën neder; klappen in
de }.randen, en nefen een gezang aan. =--- Niet veem u
eeuwen 'ge'leden was 'er een Wet in Lngeland genaakt,
4.vclke "het leezen van het Nieuwe Testament aan Vrouwen , Leerlingen ' en Werklieden, verbood t. W ell ' een
pammerhartig' figuur moeten de Vrouwen in dien tyd ge' In ,S berien , zelfs in Rusland., de
maakt hebben'1
IdoofUitáçi uitgezonderd, behandelen de 1 jannen de 1rou.
u•ed1 'allen >égen als Slavinnen : Dc in gtingen 'van Czaar
PETER DEN I bragten ' het Huwelyk onaer lieden van
rang op een "agtènsw:iardiger voet ; egter zyn de 'zeden
Ier Rrr fen ` nog zo oral efchaáfd, dat het dwinglat dseb be
handelen der Vrouwen verre is van uitgerodid te weezen,
De
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De lange (laat der Vrouwlyke Sexe onder. de Wilden
en Barbaaren.baande den weg tot Veelwyvery , WVildeii,
geprikkeld door een fmaak voor verfclieidenhetd, en nog
nier door. trotsheid , . die zich , streelt .niet een , aantal
c^ienstbaaren . fcheppen vermaak, in, eene menigte , van
Vrouwen. i Iet ,beginzel om te paaren , fchoon geworteld in de menschlyke dataure.; vertoont zich laag onder de
Wilden, zich overgeevende aan eiken ongeregelden lust; en
dit geeft ons eepe voldoende rede op, waarom de Veelwyvery tets eenigen tyde algemeen was. Men zou veelligt
denken, dat dietlyke liefdedrift, al was 'er,niets anders;
cie Vrouwen tot zekere .maatti van hoogte van agting by
de Mannen zou gebragt hebben; ,maar de Mannen onder de
Wilden zyn geheel en al vreemdelingen , in 't geen wel=,
voeglykheid mag lieeten; zy voldoen dierlyke drift niet
zo weinig omflags als eeten en drinken.
Hier uit blykt de rede van Bene. Gewoonte, welke de
7odanigen moet verbaazen die geene, kennis hebben aars
oude Gebruiken; deeze is, dat ,Vrouwen tot Wyvén ge•
logt. wierden; even_ gelyk men andere Goederen hoopt.
De Vrouwen werden door het Huwelyk Slavinnen , en
geen Vader zal _zyne .Dógter ter Slavinne geeven , of by
moet 'er de waarde voor ontvangen. Dit verkoopes was
algemeen. Ik maak een aanvang niet de, oorleis. ASRAÍiAM .kogt REBECCA, en gaf haar zynen Zoon ,1z AK ter
Vrouwe. JACOB, niets anders te gceven hebbende, dien.
de LATBAN .veertien Jaaren voor. twee, Vrouwen. , In- de
Jliud ' biedt AGAMEMNON, zyne Dogter ACHILLES . rei.
Vrouwe . aan, met de verklaarii dat by voor haar geen
prys zat vraagelf. , PAUSANIAS verhaalt van DANAUS
dat hy, geene Vryers zich opdoende om eene zyner Dog,.
teren tén ,Huwelyk . te .vraaggin, - liet , bekend maaleen dat'
by ze zonder Briuidfchat te eifchen zou geeven.. Bv
MERUS vindt men veelvuldig gewag gemaakt van Huwelyksgaven van deli. Bruidegom aan, de: Bruids Vader,'
Uit de'henaaming. van Gaven is het waarícltynlyk, dat, de
vroegere tvyze. van_ koopgin in onbruik begon te geraakenó
Vóór den tyd, Van &Rrs1O1LLES ws zulks in onbruik;,
by leidt 'er, uit af, dat hunne, Voorvaders, een zeer. ruw
Volk bioeten geweest zyn. De oude Spanjaarden ,kogtet
hunne Vrouwen. Wy,hebben het gezag van HER0pOT Ja,
CUS, dat dit gebruik. ook in Thra^ie
en H[RACLIDES PONTI
plaats voedt. Laatstgemelde Schryver . voegt 'er nevens;,
dat, indien eenti Vrouwe liegt behandeld. wierd, , lhaare
I;loédverwanten _haai. konden wedeteifehen, mits de fom
:
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In de Romeinfche Wet wordt gewag gemaakt van een
Huwelyk per as et libram; zodanig een Huwelyk werd
geflooten door eene hoeveelheid van Koper neder te leggen, niet een fchaal om dezelve te weegen, en dit nam
men voor den prys voor de Bruid betaald. Dit moet,
ten eenigen tyde , iet weezenlyks geweest zyn , fchoon
het tot eene loutere plegtigheid afdaalde, naa dat het
voor eene Ronaeànfche Bruid -de gewoonte geworden was,
eene Huwelyksgave met zich te brengen.
De Babyloniers en uisfyriers bragten, op vastgeftelde
tyden, alle de huwbaare Dogters byeen, en befchikten 'Cr
over by opveiling. RUBRUGIUS verhaalt, in zyne Reis na
1 artaryen , gedaan in den Jaare I35, dat ieder Man
daar zyne Vrouw kogt. Zy gelooven, voegt by 'er nevens , dat hunne Vrouwen hun in eene andere wereld
dienen gelyk in deeze; te welker oorzaake eene Weduwe geen kans heeft tot een tweeden Egtgenoot, als wel
ene andere wereld niet kan ten dienfte staan.-kenzyi
OLAUS MAGNUS, aam:Ierkende dat onder de oude
Goshen geese Huwelyksgave van de zyde der Bruid gegeeven wierd, geeft 'er Gene reden van op, misfchieu beter gefchikt voor den tyd in welken by leefde, dan voor
den tyd dien by befchryft: „ Onder de Gothen gaf
„ een Man eene Huwelyksgave voor zyne Bruid, in
„ Rede van 'er een met haar te ontvangen, om daar
„ door trots en onbefchoftheid voor te komen, die door„ gaans de Rykdommen aan den kant der Vrouwe vergezellen." Als of het gevaar van trots in eene Vrouwe eert Man kor wederhouder van een Huwelyksgave
niet haar te ontvangen. Een droeve Leerftelling voor
eene ryke Erfdogter!
GIRALDUS CAMBRENSIS zegt , in zyne Befchryving
van /1/ales, dat men daar voorheen naauwlyks iminer trouwde zonder eene voorige zamenwooning: dewy1 het de gewoonte was voor Ouders hunne Dogters
aan eenen Jongeling eenigen tyd ter proeve te geeven ,
voor een, nedergetelde geldfomme , die eene boete was
als de Dogter wedergegeeven werd. Dit geloof ik is
een misílag. Het dunkt my veel waarfchynlyker, dat
de Mannen in Wales hunne Vrouwen kogten, gelyk de
geheele Wereld door gefchiedde , met veyheid om ze
te rug te geevèn, indien ze niet behaagden. De Bruids
Ouders hielden de Huwelyksgave; en haar kans om een
Alan te krygen was zo groot als ooit.
Dezelfde gewoonte houdt (land onder Barbaarfche Vol.
ken.
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ken. Men treft die aan onder de Tartaaren , onder de
Ningreliers, onder de Sarnojeden, onder de Ostiaken, onder liet Volk van Pegu, en op^de 1b10?uIefche Eilanden.
Op T heter, een Eiland in de Oost- Indien, verkoopen de
Mannen hunne Kinderen, om eieer Wyven te koopen. De
Prins van Circasfia vorderde =van den Prins van 11MIingrelie, die zyne Dogter ten Huwelyk vroeg, honderd Slaaven, belaaden met Tapyten 'en ander Huisraad, honderd
Koeijen, honderd Osfen, en even zo veele Paarden. Wy
weeten dat het zelfde gebruik in 1]frica plaats grypt,
byzonder in Beledulgurid, onder de Negers aan de Zeekust , en in Alono;notapa. Onder de Caribees is 'er
een geval, waarin een Man eene Vrouw verkry t zonder
voor haar te betaalen. Naa Benen gelukkig gevoerden
Oorlog, worden de Overwinnaars onthaald op een Feest.
By de Feestviering doet de Veldheer een Lofrede op de
jonge I<rygshelden, die de uitfteekendfte proeven van dapperheid gaven. Ieder Vader, die. eerie huwbaare Dogter

hadt, betoonde zich vaardig om haar aan zulk een jongen
Held, zonder eenigen prys 'er voor te ontvangen, aan te

bieden.
Het koopen van Vrouwen is algemeen onder de zwervende Arabieren. Wanneer de koop geflooten is, slaat
het den Bruidegom vry zyne Bruid te bezoeken. Indien
zy aan zyne yerwagting niet beantwoordt, mag by haar
wedergeeven; maar by heeft geen eisch op den betaalden
prys. De binnenlandfche Negers zyn befchaafder dan de
Kustbewooners, en zyn 'er onder hun naauwlyks eenige
voettlappen meer overig van het koopen der Huisvrouwen.
De Bruidegom geeft een gefchenk aan de Bruid, en de
Vader doet 'er een aan hem. 'Er zyn in Rusland
overblyfzels van het koopen der Vrouwen. Zelfs tot den
tvd van Czaar PETER DEN GROOTEN trouwden de Rusfn zonder elkander gezien te hebben; en vóór de Hu.
welyks- bevestiging ontving de Bruid van den Bruidegom

een gefchenk van gebák en andere kleinigheden.

--Het koopen eener Vrouwe maakte het tot een wettig
gebruik emoe Vrouw te leenen gelyk men een Slaaf leent.
De Sparteanen deeden zulks aan hunne Vrienden; CATO,
de oude, wordt desgelyks gezegd dit gedaan te hebben,
De Indiaanen van Calicut yerwisfelen menigwerf hunne
Vrouwen.
Indien ruwe Zeden, alleen genoegzaam zyn om de
Vrouwlyke Sexe te vernederen, de Vrouwen mogen ooi
tekenen op eene harde behandeling als zy tot SIavinnen
ge.
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gekogt worden. De Giagns, een stoutmoedig en zwem
mend Volk in de middelste gedeelten van Africa, die
den tyd t' huis in de volllaageníle ledigheid doorbrengen,'
onderwerpen hunne Slaaven en Vrouwen aan den Irarditeri
arbeid, als fpitten, zaaijen, oogoen, houthakken, koornmaalent water putten, enz. Deeze arme fchepzels moetenf
In de Velden en in de Bosfchen arbeiden, en tot bezwykens toe daarin bezig zyn, terwyl hunne Monilers vat:
Mannen zich de moeite niet willen geeven om beeste.t
ten veldarbeid aan te kweeken, 1choon zy het voorbeeld
der Poriugeezen voor oogen hebben, — Onder de zwer'ende Stammen der Arabieren, in Africa, is het werk
der Vrouwen te fpinnen te weeven, en ander huishoud
delyk werk te verrigten. Zy melken desgelyks het Vee,
maaien meel, bakken brood, en maaken allerlei flag vat!
Beten gereed, haalen hout en water: Zelfs bezorgen zy
de Paarden der Mannen, niet voeder te geeven, te rosfen, te zadelen. Even als de Hoorfd2c Wyven, zouden zy
verpligt. weezen te fpitten, te zaaijen, en te oogften : dan
gelukkig voor hun, leeven de Arabieren van den Roof.
Vader JOSEPH GumrILLA , verflag geevende van eert
Landfchap in zuid -America aan den oever van de
groote Rivier Oroonoko, befchryft, met zeer veel aandoe
getrouwde Vrouwen in dat-r3mgs,denlifatr
Land, en vermeldt een gebruik, 't welk ongelooflyk mote
voorkomen aan wie onkundig is van de Zeden diens
Lands , naamluik dat getrouwde Vrouwen menigmaal
Naare Kinderen- verdoen. Eene getrouwde Vrouw
van een geer goed Character en kloek verftand, zich aan.
dat misdryf fchuldig gemaakt hebbende, werd des door
dien Geestlyken beflrraft. Zy hoorde hem geduldig aan,
tot by ten einde zyner beflraflingen was; toen antwoordde
de beftrafte, met de oogen op den grond geflaagen: „ Ik
,, wenschte , b Vader! van geheelen harte ; dat myne
„ Moeder, door my het leeven te beneemen, de menig
vuldige onheilen , welke my getroffen hebben, . hadt
, voorgekomen, als mede die my nog over 't hoofd han,, gen, zo lang ik leef. — Overdenk, Vader i onzen
,; deerniswaardigen toefrand. Onze Mannen gaan met_
boog en pylen op de jagt, en bemoeijen zich verder
met niets anders. Wy zwerven om , met een kind anti
de borst, en een ander op den rug. Zy komen 's avonds'
, t' huis zonder eenigen last. Wy keeren weder, belast
, met onze Kinderen, en, fchoon afgemat door een Ian.:
gen tocht, wordt liet ons niet vergund te flaapen, maar
7, rnoe
-
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, napeten tot laat in den nagt werken, om Maiz te .maaien,
en Drank gereed te maaken. Zy drinken zich drop.'
„ ken, en in dunne dronkenfchap (taan wy voor de ruw.
;, fie mishandelingen bloot. En wat hebben wy ten loon
,, voor Bene flaaverny van misfchien twintig jaaren? Eene
jonge Vrouw wordt in ons huis ingeleid , aan welke
het veyftaat ons en onze Kinderen te mishandelen :
dewyl wy niets meer geteld worden. Kan de mensch.
„ lyke natuur zulk eene Dwinglandy verdraagen! Welk
eerie liefde kunnen wy, derhalven, voors onze Dogters
;, hebben, welke gelyk Iaat met het liefdebetoon van
;, haar te behoeden voor eerie flaaverny, duizendmaal bit.
, terder dan de dood ! — T- ik herhaal nogmaal niyn
,, wensch, dat myne Moeder my terftond naa myne ge=
,, boorte verdaan hadt." Men zou zich veelligt ver
dat de Vrouwen, in dat Land, een fterken af.-beldn,
keer van het Huwelyk zouden hebben. Maar "de alles
Natuur doet haar tot het tegendeel h'--overhfcnd
fluiten; en de trek tot het Huwelyk weegt alle andere
tegenbedenkingen, hoe zwaar, op.
De Volken worden allcngskens befehaafd; en van den
laagtfen Raat, tot welken de menschlyke natuur kan ver=
nederd worden, werden de Vrouwen, met den tyd, herheld tot haare aangeboorene waardigheid.' Aandagt op
de kleeding is het eerfile merkteken van die vordering.
Manlyke Wilden, zelfs onder de ruwden, zyn op klee;
ding gefield. CH RLEVO1X gewaagt van een jongen i1mc
ricaan, door hem als een roeijer gehuurd, die zyne kleeding in de nette orde fchikte, eer hy in de boot f}ape
by tusfchenpoozen keek hy in een fpiegeltje, om te zien ot
de heftigheid zyner beweegingen het rood, op zyne wangen gefineerd, met in wanorde gebragt hadt. Wy vinden
geen gewag van kleederpraal by Vrouwen onder zulke
wilde. Volken : zy zyn te zeer verlaagd om te denken
aan zich bevallig te manken.
Onder Volken, eenigermaate b.efchaafd, doet zich een
ender tooneel op. In de Landengte van Darien, heeft
liet Landbefluur eenige, vorderingen gemaakt, en is 'er
een Opperhopfd voor zyn leeven gekoomen. Eene 'scheexnering vaía beíchaafdheid doet zich op táá. de Inwoon4lers; trien betoont eenige agting voor de Vrouwen; zy
dingen niet de Maneten in 't fiuk van kleederpragt. Lieden
van beide de Sexen drangen ringen in de ooren en in den
neus, en zyn vercierd met eenige fnoeren fcliulpen van
Aeu hals a hangende. Eene. Vrouw onder éene heete Iu <,rt,
freely
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ilreek zwoegt dag aan dag onder den last van dertig pon
een Man torscht het dubbele van die-denfchulp,
vraat. Zy mogten met ALEXANDER wel Uitroepen : „ G
Atheners, wat doe ik niet al om uwe goedkeuring te
verwerven!" De Vrouwen onder de C«ribees en
Brafiliaanen betoonen zich niet minder op cieraad «geheld
dan de Mannen. De Hottentotjche Vrouwen houden
veel van kleederpragt, en tragten elkander voorby te
ftreeven in het opcieren van haare krosfen, en de zak,
waarin zy haar Pyp en Tabak houden. Europifclie Vrouwen Rellen niet meer dan zy in haare zyden itofen en
borduurzels.
Van de Laplandfche Vrouwen wordt verzekerd, dat
zy zeer op kleederpragt verilingerd zyn. Zy draagen
breede gordels, waar op ontelbaare ketens en ringen hangen, veelal van tin gemaakt, zomtyds van zilver, ter
zwaarte zo men wil van twintig ponden. De Groenlanders zyn flordig en morfig, eeten met hunne honden, en
zyn niet vies van het ongedierte, 't welk zich in grooten getale or hun voedt.; en nogthans zyn de Vrouwen,
die eeneg figuur onder de Mannen maaleen , op haare
wyze galant in kleeding. De voornaamfte cieraaden zyn
hangers in de ooren, niet glazen koraalen van vericheidenerlei kleuren; zy trekken lynen met een naald en
zwarten draad tusfchen haare oo en, dwars over het voor
-hofd,pekin
handen en dyen.
De Negers in het Koningryk van Irdrah, in Guinea,
hebben , groote vorderingen gemaakt in befchaafdheid en
in hunne leevenswyze. De Vrouwen aldaar voeren de
kleederpragt tot eene zeer groote hoogte op. Zy zyn
als 't ware overlaaden met een - vragt van de fynífe Satvnen en Chitzen, en vercierd met een overvloed van
Goud. Onder eene zo heete lugttlreeke voldoen zy kleederopiéhik ten koste van gemak. Onder de binnenland
Negers, die neer befchaafdheids bezitten dan de-fche
Kustbewooners, zaaijen, planten en oogf'cen, de Vrouwen.
Een Man zou egter een kwaaden naam krygen, indien
by gedoogde dat zyne Vrouwen als Slavinnen arbeid -'
den, terwyl by in vadzige ledigheid nederzat.
Van dit gunftig begin is de Vrouwlyke Sexe, met
een traagen, doch geftadigen, voortgang, tot hooger maate
van agting opgeklommen. Verkeering is haar talent, en
liet vertoon van kiefche gevoelens. De zagtaartigheid
van zeden en een inneemend gedrag vermeesteren elk
gevoelig hart. Van zodanige verfyningen hebben de Wilden
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Glen weinig begrips. Maar; wanneer de kiefehere zinnen

aangedaan worden, dan komen de byzondere fchoonhedeln
der Sexe ,.., inwendige zo wel als uitwendige', ten vóllen
aan den dag, en de Vrouwen, voorheen flegts aangezien
als voorwerpen ter voldoening van dierlyke drift, worden nu gewaardeerd als getrouwe Vriendinnen, en aangenaame. Gezellinnen' op , de Reize des leevens.
Het Huwelyk neemt eeneÁvoeglyker gedaante aan,, enig
niet , langer de vereeniging van een Heer met zyne Sla
.maar van twee Perfoonen gelyk in ,:rang, zich-vine;,
vereenigende om. een Gezin te vormen. Grootlyks brgt
tot deeze befchaaving;toe, dat, • onder gemaatigde Lu tftreeken, dierlyke liefdetrek gemaatigd i, ' en de Vrou%ven langen tyd een goed uitzi g t behouden, en ter voort zettin gg des Geflachts gefchikt blyven. Langs' deezen weg
werd het Huwelyk eerlyk onder befchaáfde <Tolken; die,
ingevolge hier van, de barbaarfche gewoonte, om Vrouwen te koopen, verbanden : want een' Vader, die zyne
LDogter voeglyk getrouwd wil zien, zal haar gaarne eerre
1-Juwelyksgave fchenken, in slede van haar, als eene
Slavinne, te verkoopen.
;

-

-

(Het Pervolg hierna,)

WONDERBAARE REDDING, OP ZEE.

n 't Najaar van 1779 vertrok, onder anderen, met de eerste
ISchip
bezending Schepen van Batavia naar Nederland, het Comp.
de Mentor, waarop zich, als pasfagier,

PAULUS JACOBUS VALCKENABIL ,

bevond de Heer
Oud- Gouverneur van Ternaten,

met zyne twee Dochters.
Dit Schip, omtrent 't einde van dat Jaar, aan de Kust van
Afrika, by het rif van Anguilhas, niet verre van de CRab de
Goede Hoop, genaderd zynde, trof het treurig noodlot, aldaar
met man en muis te vergaan; uitgezonderd twee Matroofen , die,
op eene wonderdadige wyze, gered wierden: de naam van den
eeren was ... not, een Deen, geboortig van Coppenhagen;
van den anderen meen ik my alleen maar te kunnen
herinneren, dat by een Amfterdammer was: zy hadden
zich op een f'uk hours, of zoort van Vlot, gered, en waren
dus aan de ongenade der golven overgelaateu : vyt dagen, raar
myn best onthouden dobberden zy, in dien akeligen toetland,
op de woeste baaren ; ieder oogenblik Benen gewisfen dood te
gemoete ziende.
Dan, hoe veele middelen heeft de wyze en goede Voorzie uig
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nigheid niet, om, uit de grootfile noodgin, en gevaaren , onverwacht te kunnen redden, ook dan zelf, wanneer alle hoop op
verlo$Gng geweeken fchynt ! dit ook ondervonden deezg
troep Schipbreukelingen allerzigthaaxst, op de volgende wyze.
Een Fransch Scheepje, Salmon genaamd , komende van Isle
tie France, of Mauritius, en gaande naar Caab de Goede Hoop,
ontdekt, op die hoogte komende, iets op Zee, niet ver van
't Schip; men huurt 'er op aan, en redde voorts die twee ongelukkigen; men bewees hun, met voorzigtigheid, ook omtrent
het voedzel, alle menfchenliefde , en bracht ze behouden aai
de Caab, daar zy, op. last van den Gouvérreur., Mr. J. VAtr
PLETTENBERG , eene naauwkeurige verklaaring gaven van de
aefche toedragt deezer ongelukkige gebeurtenis; — die ver
heb ik, op Batavia, ge^eezen, doch verzuimd dezelve-klar;ng
af te fchryven ; alleenlyk kan ik my herinneren, hoe daarin nog
voorkwám , dat deeze twee iVfatroofen, by het verbryfelen van
't Schip, den Qqd•- Gouverneur V4 diraNAFR, eu zyne twee Dpchters, nog eenige oggenbiikken,op haare buitzakken pf bedden,
in Zee hadden zien dryven , waar na zy, door de golven , verzwolgen wierden, en naar den afgrond zonken; nog verppus , (in de
haalden die Matroofen , dat : zy met eenige Cata
West • Indien (*) Cocosnooten) die zy van 't Schip hadden
medegenomen,

hun leven onderhouden hadden.

AanbiddeIyke redding!
was 't Schip. Salmon by nacht
daar gepasfeerd, — had het juist die cours. niet gehouden, dan
was hun lot gelyk geworden met dat der andere ongelukkige
chepelingen. Welk, eene groote verpligting tot dankbaarh:id rustte dan ook op hen niet, jegens den God van hun
leven, die, in den weg zyner goede voorzienigheid , dit ongezien middel, ter hunner redding, daart}elde! hierom'vervutde
het my, naderhand, met verontwaardiging en droefheid, toen
iemand, van de Crab op Batavia komende, my verhaalde. dat
by één van die. twee geredden, toevallig, ontmoet had; doch ver
vloeken en zweeren, en dat kort-jieldonvrzysfk
na zulk eene wonderbaare verlosfing! hoe vaak misfee
oordeelen en zegeningen het heilzaam doel, dat zy den mensch
verbeteren , en ons op. Gods daaden , eerbiedig , doen letten !
betaamelyker was 's gedrag van een oud Godvruchtig Dichter,
in dien toehand, voor. hun geweest, die hen , welke uit Zeenooden gered wierden, dus tot dankbaarheid opwekt:
(f) Laat zulken eer betvyzen aan 's nIEEaEN gunst en raagt,
En al zyn wondren pryzen voor 't menfthelyk gefiacht ;
En, dankbaar, by 't gemeen God lzunn' Verlos/er noemen,
En by 's Lands Overheén zyn naam en deugden roerhen.
J. c. METZLAR,
Harlingen.
Pred. te Harlingen.
den iflen April, 1796.
( 4 ) De West - Indilche Cocosnoot, althans die ik gezien heb , Ia
veel kleiner dan de Calnipus.
.t) ifalm iol,vs. r6. Nieuwe Beryming.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEET N*
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Remonflrantsch Leertier,

Aen de Sehryvers der Ilgemeene Vaderland/die
Letteroefeningen,
MEDEBURGERS!

van het Gefchrifr, in 't voorleden
alhier, by de Boekverkoopers MEYER en DAN'
Uwejaer,aenkondiging
uitgegeven, onder dery Titel van: De minachting
SERWEG,

der Hervormden jegens de Overleveringen , welken de
Roomfiche Kerk aen het Nieuw Testament gelyk Jlelt, beteugeld, door een Leeraer der Remonllranten, wekt my
op, om U dezen Brief te fchryven. Toen ik het gezegd
gefehrift gelezen had , wierp ik, over hetzelve , eenige
^enmerkingen op 't papier, met oogmerk, om die uit te
geven. Dan van drie onderfcheidene Boekverkoopers
hadt niet één lust, om ze te doen drukken. De reden,
wacrom zy,.daerin zwarigheid maekten, was de algemee*
ne fchaersheid van vertier, by den geringen leeslust, in
den tegenwoordiger tyd, en de vrees, dat inzonderheid
myn gefchryf traeg zou afgaen, om dat het Stukje zelf,
-waer tegen het gericht was , weinig bekend kon zyn;
dew y l het fchier geen aftrek gehad hadt. Deze reden
weidt vervolgens ook voor my genoegzaam, om van liet
openbaer maken myner aenmerkingen af te zien ; want
(dacht ik) is het gefchrift zelf flechts weinig verf reid.,
dan kan het ook geen kwaden indruk by velen genaakt
hebben, en dan zal het beter. zyn het der vergetelheid
over te laten, dan het, door tegenfchryven, berucht to
snaken. Doch gy,' Burgers, gelyk ook uwe Medebroeders, de Sehryyers der Nederland/the Bibliotheek, hebt,
door dit gefchri€t -der iueldinge waerdig te keuren, he
-
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uit zyne duisterheid opgehaeld; en, zedert, kan ik niet
van my verkrygen, om 'er een volftrekt ililzwygen omtrent te houden. Evenwel, myne voorheen gefchrevene
aenmerkingen , welke wat breeder zyn uitgeloopen, wil
ik laten leggen, en niy enkel bepalen, om u te verzoe
ken, zoo als ik beleefdelyk doe by dezen, dat gy de ge-tlienftige goedwilligheid wilt hebben, om dezen Brief in
uw geacht Il'aendfhrift te plaetzen.
Gy weet met my, dat Schryvers, die noodig achten
hunne namen te verbergen, dikwyls eene valfche qualiteit voorwenden, om hunne lezers te misleiden, en des
te onbekender te blyven. Dit onderftel ik: het geval te
zyn niet het gefchrift voorhanden. De Schryver noemt
zich een Leeraer der Remonfranten. Ondertusfchen (gelyk, reeds, door de Schryveren der Nederlandfche Biblioiheek , is aengemerkt) is het een karaktertrek, die den
.Remonflrant , onder alle de Hervormden, inzonderheid
kenmerkt, dat by de Heilige Schrift alleen aenneemt, als
den regel van zyn geloof en leven. Wie flechts aan de
Remonflranten de minfte kennis heeft, weet dit. Men
kan naeuwlyks, by hen, den openbaren Godsdienst bywonen, zonder het te hooren. Doorgaends by de aenbevelingen der armen, en altoos by de aenkondigingen
van het Heilig Avondmael, wordt het herinnerd. In velen hunner Godgeleerde Schriften, in hunne Leerboeken,
en inzonderheid in de Verklaring van hun gevoelen, die
den naera van Belydenis draegt, doch zelve niet meer
dan een leerboek is, wordt het ingefcherpt. Wie ooit
hunne gefchiedenis las, weet, dat hunne weigering, om,
nevens de Heilige Schrift, eenige andere, als Geloofsregel, aen te nemen, de voorname grond geweest is hunner gefchillen met de zoogenoemde Gereformeerden. Eindelyk zelfs in hunne huishoudelyke IVetten wordt het
geheele eerfie hoofdituk befteed, om ten nadruklykílen
te verklaren, en voor altoos vast te flellen, dat de Remonflrantfclie Societeit zich alleen houdt aen de Heilige
Schriftuur, byzonder des Nieuwen Testaments. Kan by
dan een Remonf rantsch Leeraer, of aen het Remonflrantsch beginfel getrouw, geacht worden, die beweren
wil, zoo als onze Schryver doet , dat men , met de
Roomfche Kerk , de Overleveringen nevens de Heilige
Schrift voegen , en ze spet het Nieuwe Testament gelyk
./lellen moet? Ik zegge neen, en zoo velen myner Ambtsbroederen, als ik hier over gefproken heb, zeggen hetzelf-
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zelfde: en het is daarom, dat ik, by dezen, openbare
aentuiging doe tegen alle - gevolg, het welk men, ten nadeele van de eere en leere der Remonftranten in het gemeen, uit dit gefchrift zou mogen willen afleiden,
Het -is niet enkel de qualiteit van den Schryver, Burgers, waarmede wy, vermoedelyk, misleid worden, do
gantfche titel van zyn gefchrift is bedrieglyk. Men
verwacht hier natuurlyk eerre verdediging van Overleveringen, in den gewonen zin van het woord, en van Over
leveringen,, hoeddnigen EENIGLYK , door de Roomfche
Kerk Ken het Nieuwe Testament worden gelyk gefield. En
hoedanigen zyn nu dezen? Volgens den Mechelfchen Catechisinus zyn zy LEERINGEN, die, van der flpostelen ty.
desa af, geleerd, ende van handt tot handt overgelevert
zyn, en, by onzen Schryver zelven, op bladz. 5, zegt
de TRENTSCHE KERKVERGADERING, dat de waarheid ea
zcdenleer, welken ,jezus Christus door zyne apostelen heeft
doen prediken, vervat is in GESCHREVENE BOEKEN e
ONGESCHREVENE OVERLEVERINGEN, en de laettten, be,
fchryft zy, aldaer, vervolgens, als die, door de ifpostelen, uit den mond van Christus zelven ontvangen, of door.
de 4postelen zelven, op infprake van den Heiligen Geest,
.als van hand tot hand overgeleverd, tot ons zyn overgekor
men, enz. Spreekt nu onze Schryver vervolgens van Zoodanige Overleveringen ? Neen. Volgens biadz, 6, zyn
de Overleveringen, by hem, oorkonden des Christendons
en dezen onderfcheid by in gefchrevenen en ongeféhrevetien, van welke laetften ik twyffele, of ooit iemand meer
heeft hooren gewagen. Nu zou men denken:, flat by,
door Overleveringen , ten mirften de ongefchrevene oar,.
konden verfiondt ; maar neen, zyne" Overleveringen ` zyn
(het geen zy, gewis, nooit by iemànd, vóór hem, war
ren) gefehrevene oorkonden, en, welken dan toch de on
gefchrevenen mogen zyn, blyft een raedzel. Z.yne Q erleveringen zyn derhalven geheel iets anders, dan zy by
de Roomfche Kerk en Trentfche Kerkvergadering ytp„
als volgens welken zy niet zyn gefchreven. Maer wat
verftaet by 'er dan eigenlyk door ? De Schriften van ede
zoogenoemde Patres Jlpostolici, of van de leerlingen d
Apostelen en van foininige leerlingen dezer leerlingen,„
enz. -- met nairae, de Schriften vats CLEMENS, 3AR
NABAS ., IGNATIUS en POI,YCARP;US , volgens bí. a
doch waarby, op bl. 16, IREN2EUS en CLEMENS V4t
ALExANDRIE gevoegd worden. Zy zyn derhàfven schrif
,

;

?

I9

BRIEF

ten, welken de Roomfehe Kerk evenmin, als de Prote1tantfche , ooit aen het Nieuwe Testament heeft gelyk gefield; dewyl zy, zoo zy dat gedaen hadt , dezelven in
den Canon zou hebben opgenomen, gelyk zy de zoogenoemde fIpocryphe Boeken van het Oude Testament gedaen heeft: en het koomt derhalven in het geheel niet te
pas , de Hervormden, in tegenflelling der Roomschge.
zinden, ten aen zien dezer Schriften van minachting te be.
Ichuldigen ; dewyl zy nooit verklaerd hebben , dat zy,
over het geheel, dezelven minder- achten, dan de Room.
fchen doen.
Eindelyk gebruikt onze Schryver, op den titel van zyn
Stukje, ook de benaming van Hervormden in eenen mis
zin. Wie zou niet denken, dat hy, hier door,-leidn
de Prot eIl tinten in 't gemeen verftondt, vooral daer het
bekend is, dat zy allen aen de eigenlyk gezegde Overleveringen minder gezags hechten, dan de Roomschgezinden. Echter valt hy hier alleen de Leden der voormaels
zoogenoemde publieke, of heerfchende, Kerk aen, als die
fomtyds , by uitftekendheid , Hervormden (Gereformeerden) zyn geheten. Dit is gewis evenmin een bewys van
oprechtheid of edelmoedigheid, als de onkunde wegens
de beteekenís van he woerd Overleveringen een Lewys
is van bedrevenheid zelfs in de RerronJlrantfche Schriften,
zoo als (gelyk ik meen) , door de Schryveren der Neder
Bibliotheek, mede reeds is opgemerkt.
-landiche
Dit zy nu genoeg wegens den titel. Wat het gefchrift
zelf belangt: naer het oordeel van den Schryver, zou
dan de Schriften van CLEMENS, BARNABAS, IGNA--den
•

TIt S, POLYCARPUS, IREN&US, CLEMENS VAN ALEXANDRIE , enz. met de Schriften van het Nieuwe Testament

behooren te worden gelyk ,gefield. ---- Hier blykt aenfronds, dat by de onfchatbare Kerklyke Gefchiedenis van
den beroemden VENEMA, op welke by zich, by herhalinge,o beroept, nooit geheel, met genoegzame oplettend heid, gelezen heeft ; want anders zou by zich herinnerd
hebben , dat deze verdienflelyke Schryver den eenigen
brief, dien men ons, als van BARNABAS opfkel, bewaerd
heeft, voor onecht verklaert , inzonderheid uit hoofde
van deszelfs ongerymden inhoud ; en , indien by, voor
het overige , eenige kennis had aen den letterkundigen
arbeid van andere beroemde Geleerden over de Kerklyke
Schryvers-en derzelver Schriften, zou by weten, dat dezelven, voor 't meerderdeel , met VENEMA inftemmen,

en
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--- en by zou: dus niet tot, die gedrochtelyke ongerymdheid vervallen zyn, ; van te beweren, dat men een,
doorgaends, om zyne ongerymdheid , voor onecht ver
Schriften van het Nieuwe Testament-klaerdi;un
gelyk moest tellen. Indien hy wyders zelf ooit de
zoogenoemde Patres ilpostolici ingezien , of wegens dezelven iets gelezen, of Hechts zynen VENEMA oplettend
beoeffend hadt, zou hy weten, dat het mede nog al bedenklyk voor kan komen , of men die Schriften van de
overige door hens genoemde Kerk-leeraren, welke zelfs
voor echt erkend worden; (alleen met uitzonderinge van
den Brief van POLYCARPUS aen de Phili:nenfen, waer
van men zien kan VENEMA, ubi fupra, p. 359-361.) met
evengelyke eerbied en genegenheid, als de Heilige Schrif•
ten, moet aenneemen, uit aenmerking., dat CLEMENS, bygenoemd DE ROMEIN, van harte. geloofd heeft
aen de fabel wegens den Vogel Phoenix, (VENEMA, ubi
fupra, p. 295.) dat ,IGNATIUS niet was vry te spreken
van geestdryvery , en de maet te buiten ging in den
voorftand van het te hoog gevoerd gezag der Bisfchoppen,: (VENEMA, p. 353, enz.) dat wy van IREN2EUS
naeuwlyks iets over hebben, dan eene vertaling van zyne
vyf Boeken tegen de Ketters, in zoo Plecht en duister Latyn, dat men 'er dikwyls zyne juiste_ meening niet uit
kan opmaken, en dat onder zyne byzondere gevoelens
behoorde, dat de Engelen vleefchelyke gemeenfchap met
vrouwen houden, dat de leer van he; duizend jarig ryk
van Christus gegrond is, dat de maegdelyke flaet den voor
heeft boven het huuwlyk, dat alleen de vromen recht-rang
hebben op de goederen dezes levens, enz. (VENEMA, p. 369,
enz.) en dat eindelyk CLEMENS DE ALERANDRYNER,
onder anderen, in de volgende begrippen Rondt: de ware
Christen -wyze is boven alle aendoeningen , zelfs die van
honger en dorst, verheven: de Stof is eeuwig: de menfchelyke Zielen gaen uit het ééne lichaem in het andere over:
het Woord is fechts in fchyn vleeseb geworden : de En.
gelen hebben by vrouwen kinderen geteeld: Christus lichaem
was geheel onder fcheiden van het onze : het Ruangelie is
aen de dooden, die veroordeeld zyn, gepredikt, enz. (vENEMA, p. 371, enz.) — Het is vreemd, dat onze Schryver ook de Schriften van HERMES, Of HERMAS, en PAPlAS, welke mede onder de zoogenoemde Ipostolica behooren, niet in gelyken rang gefield heeft met de reeds
gemelden : want toch, dat VENEMA deu zoogenoemden
N3
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Het•de?, die op HERMAs naern gaet, aen eenen anderen
Schryver toekent, en denzelven eenen dlveeper noemt met
Bene bedorvene verbeelding, behoefde hem niet te wederhouden; dewyl IRENIEUS en CLEMENS VAN ALEYANDRIE

der Herder voor een Godlyk Boek verklaerd hebben; en
de byzonderheden , dat een Engel, in de gedaente van
cerae oude vrouw, aen HERMES gezichten lact zien, en dat
elk mensch zynen goeden en kwaden .gelei - ,geest heeft enz:,
zyn niet ongerymder, dar, de reeds gemelden. Wat PAa)IAS betreft; by kan klagen j dat onze Schryver hem, in
v.ergelyking van anderen, zeer . onbillyk behandelt , als
by, om dat VENEMA beweerde, dat hy niet veel oor deels hadt en het ware en valfche niet zeer wist te onderfcheiden, weigert, om zyne Schriften met die van het
Nieuwe Testament gelyk te fellen. (Zie VENEMA, p.
3c i. 3o 515 516.) — Doch het wordt tyd de re'
lenen te onderzoeken, waerom onze Schryver de overige en reeds eieer ;,gemelde Schriften zulk eerier eere
'

;

;

heeft waerdig gekeurd:
Zy zyn, hoofdzaeklyk, dezen, -- dat de grond, op

welken de Schriften van het Nieuwe Testament boven
anderen heilig verklaerd zyn , nooit voldoende geweest
is, — dat de Christenen zich doorgaends verkeerdelyk verbeelden dat de zoogénoemde Canon der gemelde Schriften, of derzelver verzameling, zoo als wy die thands hebben, reeds door de eer le Christen- Kerke is vervaerdigd,
en dat VENEMA voldoende bewezen heeft, dat noch
4pOStel JOANNES, noch IGNATIUS, POLYCARPUS, QUADRAh Us; of iemand van dat gezag, noch de Kerk van Rome,
to de eerfle, of in den eenvang der tweede eeulve, den ge=
zegden Canon des Nieuwen Testaments, in deszelfs geheel,
hebben daergefeld, dat dit integendeel eerst het werk
geweest is der vierde eeuwe ; en men niet weet , aen
wren men het moet toefchryven, -- dat 'er derhalven gee=
ne reden is ; waerom men de Schriften van zoodanige
Schryvereti die ,, even zeer als de Schryvers van den
Canon, de verlichtingen des Heiligen Geestes hebben bei
reten, niet met de Schriften der laetstgenielden zou gelyk
ifellen, •enz — Om nu niet aen te merken, dat onze
Schryveï, als by s op bi. i i , voorgeeft , dat niet juist
;Zou kunnen bepacicl worm , v.^'n wren, en wanneer, de
Canon zyne tegenwoordige 'r.'rr: gate bekomen hebbe , weder
VENEMA niet gelezen heeft, als van wien hy,-otnzye
op blo 41 van zyn Pel,. IV, hadt kunnen leerera, dat dezei'
.
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zelve, door de Kerkvergadering van Laudic-za, even over
de helft der vierde eeuwe, . allereerst is vastgefteld, en
zedert by de Christelyke Kerk algemeen aengenomen, en
door eene Wet van JUSTINIAEN bekrachtigd: -, indien
by Benige kennis hadt gehad aen de Schriften van de Engelfche Geleerden WHISTON en DODWEL, die weleer een
gelyk gevoelen voorflarden , als by thands heeft voorgedragen, zou by het nog vry wat beter hebben kunnen opfchikken, dan by thands gedaen heeft; doch het geen een
LE CLERCK en andere beroemde Mannen tegen deze beruchte Engelfchen hebben gefchreven , zou even zeer zyn
gefchryf, als het hunne, wederlegd hebben; en, indien
by zyne kundigheden wegens den Canon, door eerie: oplettender lezing van VENEMA, of van de verhandelingen
van BASNAGE, ENS, SEMLER, enz. of van de gefchriften
van SAM. CLARCKE, RICHARDSON, JONES, enz. tegen den
befaemden TOL AND, die mede het gezag van den Canon
beftreden heeft , en van andere dergelyke Schryveren ,
verkregen hadt, zou by zich wat meer bevoegd getoond
hebben, om over dit onderwerp te oordeelen en te
fchryven, en tevens wat juister hebben, geredekaveld. —
Doch laet ons zynen voornamen grond kortelyk van naby bezien.
De Canon (zegt hy) heeft zyne tegenwoordige gedaente
eerst in de vierde eeuwe gekregen.. Wel nu! volgt daer
uit, dat alle de Schriften van denzelven enkel hun gezag
ontleenen van de genen, die aen den Canon de tegenwoordige gedaente gaven? Indien by 't niet weet, kan
VENEMA hem wederom leeren, (17o1. III. p. 33 8 &feqq•)
dat, trydig met het geen hy, op bl. io, fchryft, na dat
Apostel JOANNES de Euangelien van MATTHEUS, MARcus en LUCAS , nevens de Handelingen der Apostelen,
niet zyne goedkeuring hadt bekrachtigd , de tegenwoordige verzameling der Euangelien en Handelingen, kort
na den dood van JOANNES, of in 't voorst der tweede
eeuwe, is gemaakt door de Ouderlingen der Aflatifche
Kerk, gewezene vrienden en mededienaren van JOANNES,
mannen van de beproefdtte trouwe, -- dat dezen, onder
welken inzonderheid ook QUADRATUS was, in wien onze
Schryver veel vertrouwen fchynt te i}ellen, deze verzameling aen de Kerk hebben overhandigd, en deze dezelve,
zederd, algemeen heeft aengenomen; -- dat voorts de brieven van Apostel PAULUS (waer van men dien oen deHebreen
moet uitzonderen) mede, reeds in het voorst der tweede
N4ecu•

eeuwe, teerden byeen verzameld, én , fchobn dèrzelt et
tegenwoordige rangfchikking van lateren tyd zy, en men
de namen van hun, die de verzameling maekten , niet
kunne opgeven, zy echter, terfiond daerna, algemeen,
als echt, erkend en aengenomén zyn; — dat ook, flechts
een weinig later, de eer/1 e brieven van Apostel PETRUS
en oANNEs by de verzameling zyn gevoegd, en door
eenten opgenomen, en dat het alleen de brief aen
de Gem
de Hebreen, die van JACOB IJS, de tweede van PETRUS,
de tweede en derde van JOANNE$, en die van JUDAS, bene *ns het boei. der Openbaringe , geweest zyn , omtrent
Wier aeiinceminge in den Canon de Kerken, eerst in de
vierde eeuwe, algemeen zyn overeengekomen. Vroeger
nainelyk; en wel mede reeds in de tweede eeuwe, en
vervolgens, waren de gevoelens verdeeld wegens de laetstgemelde Schriften. _ Hier en.daer werdt aen de echtheid
van één of ander derzelven getwyfeld, by de ééne Kerk
omtrent het één gefchrift, by de andere omtrent het an
der. Dit maekte, derhalven derzelver aenneeming, by de
ondetfchéidene Kerken, verfchillend , en den Canon, in
dit opzicht, ofigelyk , tot dat alle verfchil daeromtrent
werd weggenomen, in de vierde eeuwe, zoo als gezegd
is, — alleen met die uitzondering, dat men, nog daer.
na, hier én dier, eeftige zwarigheid geniaekt heeft wegens de aenn cming van den brief aen de Hebreen en de
Openbaring van JOAN NES.
't Is echte t onbetwistbaër, dat, hoewel de brief aen
de Hebreen, die vara JACOBUS, enz. in den Canon niet
waren opgenomen, zy echter van gebruik waren in de
Christen - Kerk , en van tyd tot tyd aen de Gemeenten
overden voorgeleezen : en, voor zoo ver men aen de Schriften Vail CLEMENS, BARNABAS, enz. gelyke eere bewees,
kunnen zy derhalven gezegd worden , tot. in de vierde
eèuwe, met de gemelde brieven, enz. gelyk gefield geWeest te zyn; doch defzelver liitfluitina of wering buiten
den Caron, in Welken alleen de Ruangelien, Handelingen, enz. geplaatst waren , logènftraft volítrektelyk' het
voorgeven , , dat z j ook met deze laetfte Schriften gelyk
gef.}aén zouden hebbeii.
Gv 2ier dus, Medeburgers, dat; als neen de Schriften
Váh ht Nieuwe Testament naei derzelver uitgebreidheid
berekeint ten min'fhen negen tiende dealen van den Canof
juist. het gezag voor zich hebben, het Welk onze Schryver; hp bl. 8 en 9; als gènoegzaeh 3 gevorderd hoeft;
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itamelyk het gezag van Apostel JOANNES, van XGNATIUS.,
POLYCARPUS, QUADRATUS, enz. en van de Kerk van Rome, in den aenvanb van de tweede eeuw, ja dat zy, door het
gezag der gantfche Christen- Kerke, in dezen vroegen tyd,
gefchraegd worden. Men moest dus, dunkt my, deze negen
tienden onaangeroerd laten, en, zoo men het gezag van
het overige één tiende beftryden wilde, moest men , zyne
krachten beproeven aen het bondig bewys, dat titef , het
van den Canon behoorde af te fnyden. Doch wat zou
Schriften van CLEMENS, BARNABAS, enz. daer-den
by winnen? Zy zouden, als men het bewys toeflondt,
weder met den brief gen de Hebreen, enz. gelyk. komen; doch op eene .gelyk(Ielling met de Evangelien, enz.
en op eene aenneemmg in den Caxton, zouden zy nimmer
aenfpraek kunnen maken.
Nu nog één woord wegens het geen onze Schryver, op
b1. 13 en 14, redeneert over de verlichtingen des Geestes,
welken deze mannen (CLEMENS namelyk, enz.) even zeer
zouden hebben bezeten , ' als de Apostelen en verdere
Schryvers van het Nieuwe Testament, en wegens het
hefluit, dat by daer uit trekt, dat hunne Schriften van
gelyk gezag behoorden te zyn, als die der laetstgemelden. Zoo zyne ftelling valsch is, kan ook zyn befluit geen ft eek houden. Nu ontken ik volftrekt de eer
moet onderfcheiding maken tusfchen de ver-tle.Mn
gaven des Geestes, en derzelver verfchillende be--fchilend
deeling in ge eerfle Christen - Kerke, volgens i Corinth.
XII; en laten dan CLEMENS, BARNABAS, enz. even ryk,
als de .Apostelen , bedeeld geweest„ zyn • met de gaven
der talen, der gezondmakine, en der krachten; de ongerymdheden en valíbhe begrippen, welke in hunne Schriften voorkomen, bewyzen onwederfpreeklyk, dat zy, in
de gaven der verlichtinge, en in de openbaringe van het
woord der wysheid, der kennisfe, en des geloofs , geenzinc
met de Apostelen gelyk geftaen hebben.
Ik befluite , Burgers, met de betuiginge myner achtinge, als
Uw beftendig Lezer en Medeburger,
.

Rotterdam'
tI April 1796,

A D R. S T O L K E R,

Remonfrantsch Leeraar,
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WAARNEEMING.

WAARNEEMING .WEGENS HET NUT VAN DEN Nether
Vitrioli MET ©l. Terebinthinre TEGENS GALSTEENEN.
Door c. F. WITTING.

ene Vrouw van aanzien, dertig jaaren oud, 13 jaaren
getrouwd, kinderloos , van een bloedryk getlel en
levendig van geest, had altoos eene voordeelige gezondheid genoten, tot dat zy vóór omtrent vyf jasren van een
aagkramp, door een lipten aanval van Geelzucht gevolgd, werd aangetast. Hiervan echter genas zy in weinig tyds, en bevond zich ook naderhand tamelyk wel ,
behalven dat zy nu en dan aan eene ophooping van flym
en gal in de eerfte wegen, verzeld van eene bleekgeele
kleur van 't aangezicht, onderhevig was. In O &ober
van 't Jaar 1792 werd zy, na eene hevige gramfchap ,
door een Galziekte aangetast; dezelve was zeer hooggaande, en werd van de hevigfte braakingen verzeld. Purgeermiddelen , Tamarinden , naderhand het Extrakt van
Graswortel en Paardebloemen met Tartar. Tartarifatus
gepaard, bewerkten haare geneezing , en zy kreeg haare
voorige eetlust volkomen weder. Niet te min begon zy
na dien tyd te vermageren , de drekftoffen waren grys,
de tong droog , en de fmaak bleef koperagtig , zonder
dat 'er evenwel eenige koorts befpeurd werd. De oorzaak dezer verfchynzelen kwam my voor in eene te groote flapheid en dunheid der Gal, uit gebrek van genoeg
zaame fcherpte, gezogt te moeten worden. Nog eenigen
tyd hield ik met oplosfende middelen, doch zodanige,
die tevens de kwaade gefteldheid der Gal verbeteren
konden, aan, voornaamlyk Osfegal, Zeep, Tart. Tartarifat. Extr. Gramin. Taraxac. Rhei , Card. Be,aeclict.
& Quasfa&. Hierna werden de drekftoffen geel en de
overige toevallen verminderden: echter bleef de fpysverteering nog eenigzins gebrekkig en de ltoelgang was
ongeregeld. --- In February van het volgend jaar kreeg
zy wederom aanvallen van Maagkramp , eerst met grootere tusfchenpoozingen, doch naderhand meer onafgebroken
en heviger, zo dat de pynen zich tot in de borst en onder de fchouders uitflrekten.. De íloelgangen werden
nu op nieuw grys , de fmaak koperig en 't lichaam vermagerde. Reeds lang had ik vermoed, dat 'er Galileenen aanwezig waren, die deze hevige pynen en de
ver-
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verdere verfchyn2elen veroorzaakten, en thans werd ik in
:

dit vermoeden ten vollen bevestigd , door dat 'er in
de floelgangen werklyk een Galpeentje . gevonden werd.
— Na dien tyd loosde zy telkens op nieuw Galfteenen,
in grooter getal, en van verfchillende grootte, zo wel na
• voorafgaande Colykpynen, als buiten dezelve. -.— Zy
waren van buiten witachtig van kleur, van binnen bruin
en groenachtig, zeer fponsachtig van maakzel , zo dat zy
op het water dreeven.
De onwerkzaamheid der meest gehruiklyke middelen tot
het oplosten der Galfteenen, waarvan ik .meermaalen getuigen was, en de bekende uitwerkingen van het midcel
van vucANDE, uit het 01. Tes•ebinth. &,Nuphtha htr oIi, deed my heiluiten, dit laatfte ter ontbinding dezer Gstlifeenen te beproeven. Ik' deed derhalven van dit, middel, 't geen ik eerst uit twee deelen,.NQphtha en een
deel Terpentynolie , en daarna uit gelyke deelen , deed
famenflellen ., in de twee eerfte weeken eene halve en
daarna eene geheele drachma daaglyks, en wel. in twee of
drie reizen , met wey inneemen. Vier weekent
lang werd dit middel voortgezet, en de Lyderes ha4
geduurende dien tyd geen nieuw aanval van liet GalleenColyk; ik liet haar de volgende drie weeken met het
gebruik daarvan ophouden, en na weinig . tyd kreeg zy
wederom kramppynen, en loosde eenige Steentjes. ---Men begon dus de droppels op nieuw, en liet haar, meer
dan zes weeken lang, daar mede voortvaaren. Van
toen af zyn ook de pynen weder uitgebleven, en niet te
rug gekomen. De Lyderes nam toe in kragten, de dre kílofFen werden volmaakt geel, de kopenige fmaak verbeterde, en de Dame, die zo na by Bene doodlyke uittee-.
Ling was, bevindt zich thans volkomen wel. Slegts Bene
keer, en wel omtrent zes veeeken na het .opgehouden gebruik der droppels, heeft men onder de excrementen nog
een kleinen Steen gevonden.
Zonderling is het, dat deze Vrouw, die, na eene dertien jaarige echt kinderloos gebleven was , onder 't gebruik van dit middel, en wel in de eerste vier weeken,
ondanks haare ffegte gezondheid, zwanger geraakt , en
naderhand van een gezond kind verlost is. Of en in hne
verre echter dit geneesmiddel tot hetzelve heeft mede
niet mooglyk met eenige zekerheid te Le -gewrkt,is
paaien, Zo veel echter is gewis, dat dit verhit
tend hulpmiddel geen nadeel aan de zwangerheid heeft
toegebragt hebbende zy hetzelve beginnen te gebruikou
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ken op een tyd , toen men het uitblyven der Maand
aan een hevigen fchrik, waar door zy, 1laande-londe
dezelve, geweldig getroffen was, toefchreef, zonder het
muite vermoeden op zwangerheid te hebben.
DE NATUURLYKE HISTORIE EN GESCHIEDKUNDIGE
DYZONDERHEDEN VAN DEN PAPYRUS, OF DEN
PAPIER - PLANT.

(Getrokken uit JAMES BRUCE'S .Voy. en Nubie 0 dbysf:nie.)
Ilan de Schryvers der Algemeen Vaderlandfche,

Letteroefeningen.

M$DEE RGERS !

Deel der Berichten omtrent
van
en
H et IVde
leèzende, trof ik in de Befcnryving van

de Pruisfifche,
MEERSiciliaanfche, Monarchien,
Syracufa
MAN,
deeze byzonderheid aan: „ In deeze buurt is nog een voor,, werp van merkwaardigheid, 't geen de meeste Reizi„ gets niet verzuimen te bezigtigen : ik meen het Papy„ rus - gewas langs de zoomen van de Cyanaftroom, de
eenigfle plaats in Sicilic en Europa, den een of anderen
Botanifchen tuin misfchien uitgezonderd, waar zy groeit.
„ --- Wanneer men de Cyanaftroom een weinig is op,, gevaaren , begint zich de Papyrus plant te vertoonen ;
„ een groen omtrent driekantig Riet, van welk 'er uit ééne
„ knots verfcheide halmen ontfpringen ; zy bereiken eene
tarnelyke hoogte a zommige wel van agt of negen voe„ ten, en eindigen zich in eene groote losfe kwast; om
„ welke reden de Landlieden de geheele plant, fomwylen,
„ Perucca, of Pruik,heeten. Van binnen ziet men niets dan
„ witte zeer dicht opeen gedrongene vezels. Het is den
Ridder LANDOLINA gelukt, na alles, wat ons van de
„ Ouden, over de vervaardiging des Papiers uit dat Riet, is
nagelaaten, te hebben overdacht, en na veele vergeeffche
„ Proeven, eindelyk, indien al niet volkomen op dezelfde
toebereiding, ten minfles op eene foortgelyke, te geraa„ ken. In witheid en goedkoopheid, (indien het. naam„ lyk gemanufactureerd moest worden) kan het zekerlyk
„ wel niet by ons gewoone Schryfpapier baaien; doch
„ men kan 'er ten minften op eene zeer gemaklyke en
„ duiOostenryk/che

-
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„ duidelyke wyze letters op nederbrengen ; en het is
„ waarfchynlyk voor vervolkoming vatbaar. Het gefchil„ de Riet wordt volgens deeze bewerking in fmalle lange
„ reepen gefneeden, en van die,reepen zoo veel men wik
„ naast elkander, en andere, in dezelfde evenredigheid, 'em
„ weder dwars over heen gelegd. In deeze ligging perst
„ men ze; en het natuurlyk lym, dat de Plant in zich
„ oplluit , voegt alles, daarna niet meer van een te
fcheiden, aan elkander ; het vereischt dan, om be„ fchreeven te kunnen worden, slechts een weinig polys.
ting."
ik herinnerde my; by den Reiziger BRUCE, wegens
deeze Plant, en het Papier daar van vervaardigd, een vry
breed verflag geleezen te hebben, Ploeg het na, oordeelde het der Vertaalrage en der Toezendinge voor UI. hfengelwerk niet onwaardig ; keurt Gyl. het plaatzenswaardig, dan hoop ik 't zelve binnen kort geplaatst te zien,
en blyf, enz.
De Papyrus levert een zonderling voorbeeld op van de
veranderingen, welke Benige zaaken in den loop van weinig Eeuwen kunnen ondergaan. Deeze Plant was de eer
voortgang der Weetenfchappen, en-ilebfchktrnd
de bewaardfter der Gebeurtenisfen door de Gefchiedkunde opgetekend. Door haar deelde het eene Volk zyne
ontdekkingen aan het andere mede. Dezelve was van
een zo nuttig en zo uitgeífrekt gebruik, dat ze zelfs den
Menfchen tot fpyze ftrekte; met dit alles twist men tegen.
woordig wat de Papyrus was ; men kent de Gedaante
niet, en twyfelt of dezelve nog in Egypte beftaat.
Een Man die in de geleerde Wereld uitfteekt, een Man
die van zyne vroegfte jeugd zich aan de kennis der Plantkunde toegewyd heeft, en , in een verder gevorderden
leeftyd , de Wereld omreisde om deeze Weetenfchap
voort te zetten, Sir JOSEPH BANKS, heeft my betuigd, dat
hy, behalven eenige flegte Tekeningen, nooit een denkbeeld hadt wat de Papyrus was, tot dat ik 'er hem een
íluk van ga£ De Graaf DE CAYLUS verhaalt, te hebben
hooren zeggen, dat men 'er een stuk van te Parys hadt;
by deedt alle moeite om het te zien te krygen, en, toen
men 't zelve hem vertoonde, bleek het hem een brok van
zeer algemeen bekend Riet te weezen.
ik heb de Papyrus-plant met eigen handen verzameld,
ran dit gefchiedde niet zonder moeite en gevaar; in S}rie,
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in de 7ordaan, op twee onderfcheide plaatzen in. Opper.

en Neder-Egypte, in het Meir Tzana, en in de Goodero in

A1ysfinie. Het was met eene uitfteekende voldoening dat
ik deeze Plant overal dezelfde vond, en volftrekt over•
eenkomflig niet de befchryvingen, welke de Ouden ons
daar van naagelaaten hebben. Alleen bevond ik, dat dezelve in Egypte veel fterker, veel fchooner, en ten minlien een voet hooger, was, dan in Syrie en flbysfinie.
De Papyrus is een Rietgewas, door de Grieken met den
naam van Billus be tempel 1. 'Er valt geen twyfel aan
of deeze Plant was van zeer ouden tyd in Egypte bekend, naardemaal HORUS APOLLO ons leert, dat de Egyp•
tevaars, de oudheid hunner herkomst willende bewyzen,
een bos Papyrus vertoonden; dewyl zy beweerden, dat
zy zich daar mede gevoed hadden, vóór dat zy het gebruik des Koorns kenden. Ondertusfchen geloof ik dat
het eene andere Plant dan de Papyrus was, die, in vroegeren tyde, den Egyptenaaren tot voedzel flrekte; want,
fchtoon zy den Papyrus uitzoogen, welke een honig- en
zukkeragtigen (maak heeft, blykt het niet dat men zich
ooit met eenig ander gedeelte van die Plant heeft kunnen voeden.: terwyl de andere Plant, van welke ik fprak,
zonder eenig bezwaar, tot brood kon dienen, toen het
Koorn nog niet bekend was; dewyl men , in andere Landen, 'er zich nog van bedient.
De Papyrus werd, naar ik denke, uit Ethiopie na EgaypDe Egyptenaars bedienden 'er zich van
te overgebragt.dat
zy het gebruik der Hieroglyphen hadonmiddelyk naa
eten laaten vaaren, en het eerfte Papier, 't welk men van
dit Riet vervaardigde, was in de Said. De Said is, ge
weet, Opper-Egypte, alleen onder dien naam in-lykmen
vroegeren tyde bekend. De Said/eke Taal, welke, naar
alle waarfchynlykheid , naast de Ethiopifche, de oudste
Taal in Egypte is, beftaat nog in de eerfile Characters,
die op de Hieroglyphen volgden, in de Valei, dat is te
zeggen, in het bebouwde Land.
Ondertusfchen geloof ik niet, dat, fchoon de Papyrus
hier vóór langen tyd bekend geweest hebbe , deeze
Plant natuurlyk eigen is aan Egypte en aan den Nyl, gelyk eenige Schryvers beweerd hebben. Dezelve heeft een
zwaare kruin, en in een vlak land, gelyk de Valei van
Egypte, zou dezelve nooit wederftand hebben kunnen bieden aan den wind, bovenal met een zwakken dunnen flen,
gei, en een wortel, die zeer kort en dun is. Behalven,
de
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de wind zou de ftroom des waters genoegzaam geweest
zyn om deeze Plant te ontwortelen of te breeken : ge
zou dezelve niet hebben kunnen groeijen in-volgyk
den Nyl, of eenige andere fnelftroomende en diepe Rivier.
PLINIUS (*), die lien Papyrus zeer wel fchynt gekend
te hebben, zegt niet dat dezelve in de bedding des Nyls
zelve kan groeijen; maar wel in de waterkanaalen, by
het overvloeijen der Riviere ; waar de wateren tlil i}aan
blyven, en niet meer dan twee ellen diepte hebben. — Deeze waarneeming is zeer juist, en alles, wat ik gezien heb,
zo in Opper- Egypte als in ,fbysforie, bevestigt dezelve.
Nimmer groeit de Papyrus in de bedding van eene grog
te Rivier ; maar wel in een arm, waar het water zich
verfpreidt, of aan den oever der Meiren, waar het water
een diepte van een vadem of daaromtrent heeft, en waar
dezelve beveiligd kan zyn tegen het geweld der golven,
wanneer de wind fterk waait.
PLINIUS vermeldt ons, daarenboven , dat de Papyrus
in Sync groeit; en, in de daad, ik heb die Plant gezien
vóór dat ik in Egypte kwam; te weeten, in de .7ordaan,
tusfchen de oude Stad Paneas, die flog denzelfden naam
voert, en het Meir van Tiberias; waarfc ynlyk het zelfde
Meir waar van PLINIUS (preekt, als by fchryft, dat men
'er niet alleen den Papyrus - ziet, maar ook de Calamus
Odoratus. De Papyrus -plant, die ik aan de ,ordaan
zag, groeide aan de flinkerhand van de Brug, de Brug
an de Kinderen .7acobs geheeten. Te deezer plaatze hadt
enen twee voeten en negen duimen waters, de JordaanJlroozn was door den Regen gezwollen.
Naar het verhaal van GUILLANDUS (t) vindt men ook
den Papyrus by den Tygris en den Euphraat. Ik verbeeld my dat dit Rietgewas zich in .dire en in Grieken land niet vermenigvuldigde , dan toen men 'er Papier van begon te maaken, en het gebruik daar van alge
werd.
-men
Dit tydperk is geheel onzeker. PLINIUS fchryft, dat,
Volgens VARRO, het gebruik des Papiers algemeen wierd,
in Griekenland, naa dat ALEXANDER Egypte vermeesterd
bads.
(+) PLIN. Hij!. Nat. Lib. t3. Cap. ii.
(1) MELCa. .U(LLAND. Philofoph. & Medic. Laufanne, 1566,
In 8 vo.
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hadt. Ondertusfchen zien wy by ANACREON (*), AL'
en by de Blyfpeldichters, dat het ten
hunnen tyde bekend was. Wy weeten desgelyks dat het
zeer zeker gebruikt werd by de Ië,aiers , die het ongetwyfeld rechttlreeks uit Egypte kreegen. NUMA POMPILIUS, die drie Eeuwen vóór ALEXANDER leefde, -liet,
zo het verhaal luidt , een vey groot getal Boeken naa,
op Papyrus gefchreeven; Boeken, welke men, langen tyd
naa zynen dood, te borne vondt.
Dit alles kan zeer wel waarheid weezen. De Schryvers
maakten toen een klein getal uit, en hadden allen, door
hunne kundigheid, meer of rnin gemeenfchaps met Egypte. Het was door hun dat Egypte bekend werd; en, indien zy in Egypte het fchryven geleerd hebben , is het ook
hoogstwaarfchynlyk dat zy zich bedienden van het Papier,
waar op de Egyptenaars fchreeven.
ARISTOTELES was liet die het eerst eene Boekery aanlag. De vermeesteringen van ALEXANDER en de grond
Alexandrie hadden voor de Wereld Egypte geo--vestinga
pend , handel en weetenfchappen medegedeeld. Het
voorbeeld van ARISTOTELES werd gevolgd, en de finaak
om Boekverzamelingen te maaken kreeg grooten opgang.
De Ptoleineën, en de Koningen van Pergamus, dongen
om de talrykfte Boekery te hebben. De Ptolemeën, Meesters van Egypte, en van den Papyrus, bedienden zich van
dat voorregt, om te beletten dat de Boeken in Griekenland
te clerk vermenigvuldigden. Dan waarfchynlyk vonden de
andere Voríl:en middel om zich den Papyrus bezorgen ,
en deeden denzelven overal, waar dezelve kon groeijen,
planten.
EUMENES, Koning van Pergamus, deedt meer; by beproefde, de bereiding van liet Pergament, waar van de
Iëniers zints lange gebruik maakten , ter oorzaake van de
fchaarschheid van den Papyrus, tot eene grootere volkomenheid te brengen; want, wat men ook moge zeggen van
de gelykklankigheid der benaaminge, het gaat volkomen
zeker, dat de gewoonte om op Beestenhuiden, of Pergainent, te fchryven langen tyd vóór de grondvesting der
Staaten in Griekenland, en zelfs vóór dat .Griekenland be.
woond werd, in gebruik was. Wy weeten, dat de Ifraëliten, inden vroegsten tyd, 'er zich van bedienden; en lee.
iaen uit JosEPHus, dat de Oudlten des Hebreeuw/cben
Volks
(*) I' NACa. Ode
q..
GEUS, EscHYLES,
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Volks, op last van den Hoogenpriester, aan PTOLEMEus
Afíchrift der Wet bragten, gefchreeven met gouden Letteren op toebereide Vellen, met zo
veel kunsts zamengelymd , dat men de zamenvoegingen
niet kon zien.
De Ouden verdeelden den Papyrus in drie deelen. Eerst
fneedt men 'er de kruin af, en het dunfle gedeelte van
de fteng; voorts het middelf}e gedeelte, en eindelyk den
wortel. Van elk deezer deelen maakte men een byzonder
gebruik. PLINIUS (*) vermeldt, dat men van liet dunfte
gedeelte, 't welk de kruin en bloem droeg, alleen gebruik maakte om de Tempels op te cieren, en de Standbeelden der Goden te kroonen. Dan my dunkt, dat men
'er zich ook van bediende om Mannen van uitfteekende
verdienfien mede te bekranfen. PLUTARCHUS O ver
dat AGEsILAUS aan deze Poort van Kroon de voor -halt,
gaf, van wegen derzelver eenvoudigheid, en dat hy,-keuz
van den Koning afscheid neemende, die gunfle verzo t,
welke hem onverwyld werd toegeftaan. ATHENIEUS (),
integendeel, spot met de zodanigen, die Roozen vlogten
in de Kroonen van Papyrus, en zegt, dat het even beJach1yk is als of men Roozen vlogt in een Kroon van
Knoflook. Ondertusfchen is de rede, welke by 'er vg tt
geeft, ongegrond; want de fteel van den Papyrus heeft niet
meer geurs dan zand, dan het hout van een Roozenboom;
maar de bloem van den Papyrus geeft een aangenaainets
geur , fchoon veel minder dan de Roos. Hadt by gezegd, dat de Bloemtros van den Papyrus na dor kruid
geleek, -en een droevig figuur maakte by de ryke en
fchitterende kleur der Roozen, hy'zou zich beter hebben
uitgedrukt.
Wat 'er PLINIUS ook van moge gezegd hebben, het
bovenfee gedeelte van den Papyrus werd niet alleen ge.
bruikt om de Standbeelden der Goden te bekranfen;
maar ook om 'er fcheepstouwen van te vervaardigen. Het
touwwerk der Vlooten van ANTIGONUS beftondt uit niets
anders; want aren kende het gebruik nog niet van het
Spartan, welk niet beter is ; doch waarvan -men zich
tot heden toe bedient voor alle Schepen 'op de Kusten
vaat
(*) Pcrw. Hifi. Nat. Lïb. 13. C. a.
(f) PLUTARCH. Vit. Age/l.
U) ATHEN. Lib. IS.
~G. 1796. NO. 5.
PHILADELPHUS een
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van Provence. Van de kruin van den Papyrus bedietide men zich desgelyks om de Schepen te kalvateren en
te breeuwen; men dreef dit in de naaden, en beftreek die
vervolgens met harst.
PLINIUS (*) onderrigt ons verder, dat uien zich van
de geheele Plant bediende in het vervaardigen van
Schepen. 'Een ftuk Acaciahout diende tot kiel , en
amen voegde 'er van wederzyde Papyrus aan , welke men
wel vast verbondt met den voor- en agteríleven. Dit is
het eenig Vaartuig waar van de 4bysjit2iers zich bedienen. Zy noemen 't zelve Tancoa. Het is naar het gebruik dier Vaartuigen, dat Propheet JESAIA , die buiten
twyfel de Egypienaars op 't oog hadt, de Volken befèhryft op welmen de toorn des Allerhoogften zou val
Ik verbeeld my ook, dat de lonken van de Roode-len.
Zee, die men wil dat van Leer gemaakt warent, uit Papyrus beflonden, niet Leer overtrokken. De Homeriten
voeren in dit flag van Ponken, om met de Sabeërs, hunne
Vrienden, aan den mond der Roode Zee te gaan handelen ;
doch men zal my nooit kunnen diets maaken , fehoon
neen het met veel vertrouwen durft zèggen , dat dergelyke Vaartuigen het één uur op den Indifchen Oceaan
zouden hebben kunnen uithouden.
De wortel en het benedenfle gedeelte van den Papyrus
dienden ook tot verfcheide gebruiken, vóór dat men 'er tyd
van uitdroogen aan gaf. Dewyl 'er veel laps in was, kaauwde men dezelve. Dit althans verhaalt 'er DIosCOfIDES van;
en dit, is nog in gebruik in Ibysfinie, waar men niet alleen den wortel van den Papyrus kaauWt, maar ook van
alle foorten van rietgewasfen. HEROno•rus onderrigt
Qns ook, dat men het benedenfle gedeelte van de Papy.
rus -plant roostte om het tot fpyze te gebruiken.
Naardemaal het Hout zeer fchaars was in Egypte, flLrekte ook liet benedenre gedeelte van den Papyrus om 'er
vc rfcheide dingen, ten huislyken gebruike, van te ver
behoeven niet. m-eer te twy€clen, naa 't-vardigen.Wy
geen 'er ook ANACR$ON en'ALCEUSvan zeggen, dat menzich van dit gedeelte, van den Papyrus alleen bediende om
'er zulke Rukken van te maaken als ftrekten om andere
deelen te verbinden.
Ik bezit een zeer groot en fraai-Handfchrift, gevonden
,

in

*) PUN. Hi/i . Na:. Lib. I3. C. e
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in de Ruïnen van Thebes, welks band gemaakt is met deft
wortel van den. Papyrus; vervolgens overdekt n èt ferke'
fcukken Papier, en weder overtrokken met Leaer; op dezelfde wyze als wy tegenwoordig een Boek zouden ïn,binden. Dit Boek is in klein Folio, en ik hel over om
te gelooven, dat alle de Boeken, met Papyrus gemaakt,
juist dezelfde gedaante hadden als onze Boeken heden ten
dage. De Letters zyn groot, zwaar en zwart, en fchynen
met een riet gefchreeven, gelyk de Egyptenaars en 4bysTiniers nog fchryven. De wederzyden van hete blad zyrt
befchreeven, zo dat het niet opgerold kon worden gelyk
de Boeken op Pergament ; daarenboven is de doffe te
broos om niet te breeken door het dikwyls rollen. De
reden, dat de fIbysfii7iers deeze wyze ó111 hunne Boeken niet
te rollen behouden hebben, is, dewyl men, naa dat merk
ophieldt met op íteen te fchryven, zich van Papyrus bediende, en het Pergament niet bezigde dan naa het onshefzen van den Yood/chen Godsdienst. -- in geheel Ethiase, waar men zich van Pergament bedient, hebben de
oeken dezelfde gedaante als de onze. De banden zyf
van hout, reet leer overtrokken. De 1byafinie-rs zeggen;
dat het alleen de Wet van niozEs is, welke zy op eert
Pergamenten Rol bewaaren, sari ééne zyde befchreeven;
dewyl op de wederzyde geene plaats is, eerwaardig genoeg
om 'er woorden op te fchryven uit den mond van core
zelve uitgegaan. Zodanig was de Rol, van welke ik hier
boven fprak, aan P O EMEUS overgeleverd, en het is te
dier oorzaake dat men zo naauwe zorge gedraagen hadt in
het net zamenvoegen der vellen,
Men is het niet ééns over de wyze waar op de Ouden
Papier maakten ; dan my dunkt dat wie PLINIUS mét
aandagt leest niet lang des in 't onzekere kan blyven. Het
grofíte gedeelte van den Papyrus in twee deelen gefpleeteih
2ynde, nam men het vlies e, of zelfs de twee vliesjes, die
zich tusfchen den bast en bet hout bevinden; men 'fcheid=
de deeze van elkander met een yzeren werktuig, 't geef
gepunt was, maar aan de zyden niet .fnydend. Men fprcid=
de vervolgens deeze vliesjes uit op een vlakke tafel; merg
armakte de randen effen, en 1iheedt ze af cp die lengte z9
als men de bladen begeerde. Deeze ftrooken van. Papyrus
werden de een een weinig op den rand van de ander
gelegd, en weder bedekt :an het einde met andere zeer
dunne dwarsftrooken , welker langtte overeenkwam niet do
breedte der eerie. Het Boek, 't Zeei. k bezit, is elf
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en een half duim lang, zeven duimen breed, 'er is geef]
enkel blad in waar een ilruok van Papyrus voorkomt van
twee en een half duim aan den kant. Dit doet my denken , dat de Plant, waarvan men dezelve gemaakt heeft,
qmtrent vyftien voeten lang moet geweest zyn. Ondertusíchen heb ik 'er nooit een gezien die meer dan tien
voeten haalde: maar de Papyrus is, buiten twyfel , ver
dat men denzelven by geval heeft laaten op--basterd,n
grocijen, te digt taande, zonder ze te dunnen. — HER000TUS (*) vermeldt, dat de Egyptenaars denzelven alle
jaaren affneeden, ten zelfden tyde als zy hun Koorn inzamelden.
Deeze ftrooken van Papyrus hebben by PLINIUS twaalf
orderfche de benaamingen (t) , 't geen zeker Bene overtollige optelling is. Wanneer die ftrooken geregeld by
elkander gefchikt, en alle nog versch waren, zette men
dezelve onder een gewigt , 't welk ze zamendrukte , en
liet ze dus in de Zon droogen.
. Men heeft zich verbeeld dat het water van den Nyl
Bene gomagtige hoedanigheid hadt, noodzaaklyk om de
frooken van den Papyrus op elkander te doen kleeven;
doch ik kan verzekeren dat 'er niets ongegronder is dan
dit begrip. In tegendeel is het my gebleeken, dat, van
alle wateren, het Nyl -water het minst gefchikt was oni
den, Papyrus te bevogtigen, of het moest vooraf gezuiverd weezen van de ilymerigheid, die 't zelve doorgaans
troubel maakt. Dikwyls heb ik , zo in Egypte als in
Abysj nie, dit Poort van Papier vervaardigd; en het is my
gebleeken , dat in liet zoetfinaakend fap, 't welk in de
Plant is, de waare rede moet gezogt worden van de zamenhegting der ftrooken , en dat het water , 't geen
men gebruikt, alleen dient om dit fap te verdunnen en
gelykerhand overal te verfpreiden.
Men moet, daarenboven, de vliesjes leggen in dezelfde rioting . als ze waren vóór dat men ze van elkander
haalde, dat is te zeggen , het binnenfie tegen het binnenfte, het eene in 't lange het ander in 't breede; waar
naa men 'er de plank opzette en ze met i'eenen zamendrukt
() Ho». Lib. [X•
() PLIN. Hilt. Nat. Lib. tg. c. t3. Hy geeft deeze benaamingen op: Plilura, rainentum, fcheda, culls, plagala, co.
yium, tdtiia, fubtegmen, flatumen, pagina, tabula & papyrus.
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drukte. Ik geloof niet, dat warm water het beste was

om de bladeren te bevogtigen; maar weet zeer wel dat

het Nyl - water dezelve steeds ruw en zandkorrelig maakte. Ik heb verfcheide bladen vervaardigd die glad genoeg waren, door my te bedienen van doorgezygd water, 't geen ik om te drinken gebruikte : ondanks
deeze voorzorge, waren de bladen altoos dik, zwaar,
droogden te fchielyk op, hadden eerre ruwheid, en misten
genoegzaame witheid. -- Nimmer heb ik een blad gezien , 't geen, zelfs nieuw zynde, een flag van den hamer kon verdraagen (*) , zonder dat alle de vezelen
van een zouden gefpleeten weezen; en kan ik niet bemerken, dat het Boek 't geen ik bezit, en opgetwyfeld
in de Said gemaakt is, het merkteken van een hamerflag draagt. Eene plaats in PLINIUS (t) doet my
gisfen , dat men zich alleen van den hamer bediende,
wanneer 'er in de bereiding iets meer dan gewoonlyk
moest gefchieden : dat is telkens wanneer men ftrook'en
Papyrus liet droogen eer men ze zamenvoegde.
PLINIUS vermeldt, ter aangetoogene plaatze, dat, wanneer de Boeken var. NUMA gevonden wierden , dezelve
Vóór 830 jaaren gefchreeven waren , en hy verwondert
zich, dat een Papier, in zich zelve zo broos, zo langen
tyd heeft kunnen duuren. Het Handfchrift, 't geen ik
bezit, en 't welk men, gelyk ik gezegd heb, te Thebes
gevonden heeft, is, zo ik my verbeelde, drie maaien ottder dan de Boeken van NUMA wanneer men dezelve
vondt; dan, fchoon myn Boek zeker zeer broos is, is het
vyf en twintig Eeuwen bewaard, en nog zeer leesbaar.
Indien het Papier van Said, gelyk ik geloof, het eerst
is uitgevonden, heeft ISIDORUS ongelyk, wanneer hy beweert, dat deeze uitvinding te Memphis plaats greep. De
taal van Said, of Opper - Egypte, is,'buiten twyfel, de eer-

i}e

(*) Sir JOSEPtI BANKS heeft my een fruk Papier getoond, 't
geen hy uit Italic ontvangen hadt, en gemaakt was van den
Papyrus in het Meir van Trafymena gevonden. Ik weet niet
op welk eerre w rze men het vervaardigd heeft, maar wel dat het
van eerre hoedanigheid was verre overtreffende 't geen ik zelve
maakte; dat het buigzaamer was dan het oude 4gyptifche Pa.
pier, en dat her, opgemaakt zynde, tot alle gebruiken beter
zou gefchikt cveezen dan ons gewo •n Papier.
(t) PLIN. Hij!. Nat. Lib. i. c. Ig,
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fe in gebruik geweest, en LUCANUS heeft zich even als
1SIDORUS vergist, wanneer by zong:
Nondum flumeneot Memphis contexere biblos
Noverai.
LucAN, Lib. III.
Ëenigen tyd tiaa dat de Hieroglyphen in onbruik gekomen waren , misfchien eenigen tyd vroeger, maakten
de Egyptenaars doorgaande gebruik van Pa p ier, en valt
'er niet aan te twyfelen, of eene beweegreden, van den
Godsdienst ontleend -(*) , wederhieldt hun van het ge.
bruik der Beestenvellen: Ondertusfchen, wat hier van
zyn moge, was dit Volkt, uit eigen aart, zo afkeerig van
alle nieuwigheid, dat het Papier niet tot volkomenlleid
gebragt werd, dan toen de Romeinen 'er zich van bedien
Papier van CLAUDIANUS (f) hadt r3 duimen-den.Ht
langte dat van Said ii duimen, en dit is de langte van
ínyn Handfchrift , gefchreeven in de Sai rche taal, het
oude Cophihisch , of de taal van Opper - Egypte. Ik
heb geen denkbeeld welk het Papier moge geweest zyn,
't welk, zo men zegt, dik en ílevig genoeg was dat de
Kooplieden 'er zich van bedienden om hunne goederen
in te pakken, Misfchien kwam het overeen niet ons
Pakpapier.
Is het tydperk der uitvindinge vain bene kunst, zo nuttig de kunst om zich van den Papyrus te bedienen, onzeker; men weet even min den juisten tyd te bepaalen
op welkeil men van den Papyrus afzag voor iets gemak
Monnik £USTACSIUS beweert, dat men van-lykers.D
dit gebruik afliet in den Jaare i i7o. MABILLON heeft
,ragren te bewyzen dat dit vroegtle Papier in gebruik was
n de negende Eeuwe, en dat 'er zelfs Pauslyke Bullen
voorhanden waren van de elfde Eeuw i op Papyrus gefchreeven. fly haalt ten bewyze aan, een gedeelte van
het Euangelié, van Marcus ; te Venetic bewaard en op
Papyrus gefchreevei3 j en een Brok van losrnxvs , te
Milaan op Papier _ van Katoen waar MAFrrr bewees=t
Volftrekt het, tegendeel ; en zegt dat het gedeelte van
í^tAitcus op Papier van Katoen, en dat van josEnxus op
E¢yptifchen Papyrus , gefehreeven is; diensvolgens zou
;

;

men

t) flue febrooni ihaamlyk voor onreine Duren.
`bi ma rrlaraaia,
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kunnen veronderftellen , dat MABILLON zich even zeer
bedroegen heeft omtrent de fl:ofhe waarop de door hem
vermelde Pauslyke Bullen gefchreeven waren.
Telkens als ik te Milcan en te Tlenctie geweest ben,
heb ik geen der gemelde Handfchriften kunnen te zien
krygen; maar men heeft my verzekerd, dat het Werk te
Fenetie bekend flondt voor op Papier van Katoen ge.
fehreeven te zyn. Het is ondertusfchen onleesbaar : dewyl men het te zeer blootgeI eld heeft aan het kusfchen
der Bygeloovigen , wier zever zeker invreetende moet
weezen: de Venetiaanen willen het niet meer laatei; zien.
Twee losfe Rukken Papyrus heb ik gezien: maar ik geloof niet dat 'er een ander Boek dan liet myne beslaat
van die floífe der Oudheid, en zo wel bewaard. Ik heb,
op het verzoek van Lord NORTH, toegef{emd , dat Dr.
WOIDE het ftuk overzette. Het is een Gnostiek Boek,
vol buitenfpoorigheden.
PLINIUS heeft zeer wel opgemerkt , dat de Papyrus
veel gelykheids heeft met den Thyrfus der Bacchanten.
Iet bovenfte gedeelte bef{aat uit eene menigte van draaden, omtrent een voet lang. Elk deezer draaden verdeelt
zich omtrent het midden in vier doelen, van hier ver
zich vier takken niet bloemen. Deeze bloem-lpreidn
heeft de gedaante van een Koornair, doch is zagt en
zydagtig. De bloemen openen zich niet alle te gelyk,,
maar agtereen volgend; zy vertoonen zich niet geregeld
tegen over elkander, dat is op dezelfde hoogte.
Volgens PLINIUS (*) geeft de Papyrus geen zaadkorre ls; doch zeker heeft by hierin mis. De gedaante van
de Bloem wyst genoegzaam uit, dat dezelve gefchikt
is om een zaadkorrel te bevatten, die, in de daad, zeer
klein is ; doch ter oorzaake van den wind, aan welken
dezelve zich vindt blootgefleld, dit buitengewoon bekleedzel noodig heeft. Om dezelfde reden zyn de draaden die de bloemtros uitmaaken , in vier holle kookers
geplaatst , die, vast aaneen verbonden , het doordringen
van den wind , en het befchadigen van de bloem , beletten.
De freel is helder groen van kleur, dik aan het benedeneinde, allengskens fpitzer toeloopende. De gedaante
is driezydig. In de ,7ordaan keert dezelve beftendig een
der
(*) PLuN.

Lib. 13. C. 12.
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der hoeken na den ftroom, gelyk de lieven van een Schip
dat tegen den Eiroom opvaart , waar door de drukking
des waters minder wordt. Ik herinner my niet naauwkeurig welk een Eland dit Gewas hadt in de Meiren van
.Ethiopie en van Egypte, en ik heb deeze aanmerking niet
gevonden dan in myne aantekeningen in Syrie gemaakt.
Deeze driehoekige gedaanten van den fleel van den Papyrus toont, dat ARISTOTELES het Groeiend Ryk niet naar
eisch heeft waargenomen : want by beweert, dat 'er geen
Plant is die een drie of vierkanten fleel heeft. Wy zien
Mier van in deeze recht het tegendeel, en wy leeren uit
DIOSCORIDEs, dat veele andere Planten een vierkanten
fileel hebben.
De Papyrus heeft maar één wortel, die zeer dik is
en fterk. PLINIUS vermeldt, dat deeze wortel de dikte
heeft van een mans arm; en in de daad mag dezelve die
dikte wel hebben, wanneer de Plant ter hoogte van vyf
tien voeten klom; maar tegenwoordig is dezelve verdund
naar evenredigheid van de hoogte der Plant , die , de
bloemtros mede gemeeten, thans niet meer dan zes voeten bereikt. Desniettegenfiaande is deeze wortel nog
zeer hard en vast, bovenal in het hart; zy dient thans
aan de Weevers om 'er fchietfpoelen van te maaken, ge.
lyk eertyds om 'er •drinkfchaalen van te vervaardigen. —
Uit het midden van deezen wortel richt zich de fleet
rechthoekig op , zodat zy omgekeerd de gedaante van
een Tmaakt. Te wederzyden van deezen fpilwortel
zyn veele andere kleine buigzaame wortels, die, gelyk
de gefpannen koorden van een tent, denzelven in den
grond vasthouden. De fleel is tot omtrent twee voeten
van boven bekleed niet lange uitgegroefde bladen, die
veel flevigheids aan den voet van de Plant geeven.
De Bloemtros richt zich niet rechtfl:andig op, maar
hangt, gelyk dit door de zwaarte niet anders zyn kan
in de heete landen waar dezelve groeit. Onder alle deeze
Lugti`reeken is 'er altoos een wind, die langduuriger, en
met meer heftigheids, dan andere, waait, en gevolglyk
de oorzaak is dat . alle boonyen en alle planten, die topzwaar vn kruin zyn , in eene daar tegen overgeifelde
tigtïng hangen.

WEL-
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WELKE HOENDERë!EItEN LANG EN GOED TE BEWAAREN ZYN.

oe zeer men, tot liet lang behouden en bewaaren der
Hoenderëieren , federt lang, veelerleje middelen en
fl
raad aan de hand gegeeven heeft , of door dezelven in

doppen , femel, garst, dikwils omkeerende, en in het
duister te zetten, zo heeft dit niet altyd aan 'de verwachting voldaan. En daar de uitwaasfeming voorzeker een
der hoofdoorzaaken van het fchielyk bederf der Eieren
fchynt te zyn, zo zou men dit voor een groot gedeelte
kunnen verhoeden, door dezelven aanttonds met een dun
vernis te bettryken, en op het puntigst deel te Hellen .
Byzonder dient, om de Eieren lang en goed te bewaaren,
dat men zulken zich aanfchaffen moet, die op St. ,lansdag, 24 Juny, gelegd zyn. Misfchien houdt men dit
voor een . der oude menigvuldige fabeltjens der voorige
dagen ; daar men intusli hen nog niet zeker weet welken
invloed de lucht op dien dag op onderfcheiden voorwerpen heeft. Het is waar, op het platte land, byzonder in
Duitschland en aan andere oorden, waar niet weinig by.
geloofs nog heerscht, heeft men aan het werk, en het
planten van zaaden, enz. op dien dag, eene byzondere
kracht en uitwerking toegefchreeven, waar aan men echter weinig geloof mag (laan, om dat het meest op bygeloovigheid gegrond is; daar ik den Leezer nochtans
met volle zekerheid zeggen kan, dat de Eieren, op den
rq. Juny gelegd, niet zo fchielyk aan bederf onderhevig
zyn, als. die van andere dagen. Proefondervindelyk heb
ik geleerd en gezien, dat ik de zulken meer dan vyftien
maanden lang, ongeroerd en in myn woonvertrek ge
bewaard heb, en goed gebleeven zyn; dat ze-plats,
door de koude geene verandering ondergingen; doch heb
ook daarby opgemerkt, dat de dooier allengskens kleuriger en de Eieren ligter wierden , en dat het wit om
den dooier langzamerhand verminderde, het geen my
deedt denken, dat, wanneer het wit geheel vervloogen
of verteerd is, de Eieren wel rasch bederving zullen or.derhevig zyn ; ook heb ik den dooier minder fmaaklyk
bevonden.
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PROEVE, OVER DE UITWERKZELS VAN HET LANDBOUWEND LEEVEN OP 'S MENSCHEN AART, GESTELTENISSE , EN MAATSCHAPPYELYK GELUK.

(Overgenomen Uit WILLIAM FALCONER'S Remarks.)

(Vervolg van bl. 164.)
Over den Invloed van het Landbouwend Leeven op de
Wetten.

D

it onderwerp behandelende, zal ik eerst fpreeken van
de Wet der Volken. De vordering in befchaafdheid , door den Landbouw ingevoerd, en misfchien de
aart deezer bezigheid zelve, deedt groote aandagt vestigen op de Wet der Volken.
Dit werd , althans, voorgewend , onder de Ron2einen
zeer in agt genomen te zyn , als die dit tot een groot
werktuig maakten van hunnen roem en invloed (*). Geen
Oorlog werd door hun aangevangen, vóór dat men de
regtmaatigheid daar van onderzogt hadt (t) , en geen daad
van Vyandlykheid gepleegd, zonder eene openbaare voorafgaande Oorlogsverklaaring. Men was op dit tuk zo
naauwgezet, dat men het voor eene verbreeking van het
Regt der Volken hieldt, daaden van Vyandlykheid, zelfs
in Oorlogstyden , te pleeges , zonder dat iemand van
Krygsberoep, of die den Eed als Krygsman gedaan hadt,
des verwittigde (4). Dit zelfde Volk betuigde desgelyks
(*)Voor braave Lieden, zegt CAMILrLUS, zelfs in den Oor.
log; en heeft men niet zo greetig na Overwinning te !taan ,
dat men het verwyt niet ontwyke van die door laage en onwaardige bedryven behaald te hebben. Want het voegt een
groot Veldheer, op zyne eigene Dapperheid te fieunen , niet
op het Bedrog of de Verraadery van anderen. PLUTARCH'4

Life of Camillus.
Sunt & be/la Eicut pacis jura, justeque non minus quam for-

titer didicijnus gerere. LIV. L. V. Cap. 27. Atque in re.
pub/lea maxime confervanda font jura Belli. CICERO de Officiis.

(t) DioN. HALICARN. B. Ii. Livii L. I. Cap. 24. 32.
( ) CICERO de Oficiïs, L. I. C. it. Livius tekent op, dat
QUINTUS FABIUS , door cAJus MAaCIUS, den Gemeensman, hefchul•
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jyks zich heilig te houden aan Woord en Belofte den
Vyand gedaan. Dus keerde REGULUS van Rome na Carshago weder; en de Romeinen, die naa den Slag by Cannre door HANNIBAL na Rome waren afgezonden, om over
Bene uitwisfeling der Gevangenen te raadpleegen, werden
allen door den Raad te rug gezonden (*).
Het is eigenaartig, te denken, dat de Wetten des Oorlogs onder een Landbouwend Volk milder en zagter zyn
dan by andere. De oude Romeinen behandelden de te
onder gebragte Volken zeer zagt, die in hun eigen Volk
inlyvende en dezelfde Voorregten vergunnende (t). In
ede daad de Grondregels van deezen aart, die openlyk beleden en aanbevolen werden , zelfs in de laatfie tyden
van het Gemeenebest , waren menschlyk en edelmoe-

Ug (4).

Wilden en Barbaaren, integendeel, handelden zeer wreed
net de Overwonnenen; en zelfs de Grieken waren verre
van eene zagte behandeling in dusdanige omfandigheden.
De befchaafde 1.itheners (§) gaven bevel, dat het Scheepsvolk van twee Galeien, door hun genomen , over boord
of van eene fteilte in Zee zoude geworpen worden; zy
beflooten, in den vollen Raad, alle Gevangenen, die zy
Zouden bekomen, de rechterhand af te fnyden. In
wedervergelding van die wreedheid, bragten de Spartaanen
en dier Bondgenooten , naa den Slag by .,-Egos Pota aos,
alle de Krygsgevangenen, op de Atheners g emaakt, om 't
leeven, uitgenomen ADIMANTIIUS, die zich tegen het gemelde Raadsbefluit verzet hadt (**). — Die zelfde IIthevers doemden ook, by een openbaar beffuit , ter verdel•

ginfchuldigd werd, wegens het begaan van Vyandlykheden tegen
de Gaulen , tot welken by in Gezantfchap gezonden was.
Liv. L. V. C. 36. L. VI. C. I. Zie ook PLUTAítCHUS in 't
Leeven van Camillus. De Tocht van CRASSUS tegen de
Partben werd gevloekt en veroordeeld. PIATAaci-I's Life of

Crasfus.

(*) CICERO brengt hier van veele voorbeelden by. De Of,ciis, L. I. C. 2. en L. III. C. 29, 30, 31, 32.
(t) DION HALICARN. L. I.

(4W) Cicaao fpreekc des breedvoerig en treffend. De Officiis,

L.I.

(S) DionoRtis fchryft, dat de Atheners, in tnenschlykheid,
boven alle de Grieken uitdaken, L. IV.
(**) X^:r otit. Hij. L. II.
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Binge al het Volk van Scione dat manhaare jaaren bereikt
hadt ; en bevalen, alle de Inwoonders van Me/os en de
Stad Mitylene, zonder uitzondering, om 't leeven te brengen (*). — Het Volk van Cocyra, Epidamnun2 vermeesterende, bragt alle de Krygsgevangenen, uitgenomen de Cor inthiers, om 'tt leeven (t).
De Romeinen, 't is waar, betoonden, in eenige geval
gestrengheid ten aanziene van-len,grotmav
de Overwonnelingen; Carthago, 1Vurnantia, Corinthen en
eenige andere plaatzen leveren 'er voorbeelden van op.
Maar, zelfs in die gevallen, fchoon zy de Steden ver
vermoordden zy de Inwoonders niet, en de ver-delgn,
Steden rustte meer op een Staatkundig be--delginr
ginzel dan op voldoening van wraake (4).
Het valt niet moeilyk reden te geeven van deeze ver
boven aangeduide Lee--fchilendawyz
vensflanden. Wilden, olie van de Jagt leeven, kunnen
geen groot aantal vermeerderaaren der Inwoonderen toeilaan; dewyl hunne middelen van beflaan, naar dezelfde
evenredigheid , moeten verminderen : en dit niet alleen
uit hoofde van de meerdere voorraadbehoefte, door het
meerdere getal veroorzaakt_, maar ook ter oorzaake van
het meerder verdelgen des Wilds op de plaatzen waar
de volksmenigte c rooter wordt.
Volken, desgeyks, die van den Veeteelt beftaan , zyn
ten opzigte van het getal der Inwoonderen bepaald: dewyl de grond, dien zy beflaan, alleen het houden van
een zeker aantal gedoogt. Allen, derhalven, die boven dit
getal loopen, moeten ten last , ja zelfs eenigermaate gevaarlyk, weezen. Geen wonder, derhalven, dat Volken,
in deeze beide Standen leevende, niet verkoozen met een
groot aantal Gevangenen overlaaden te worden.
Maar in Landbouwkweekende Staaten is het geval geheel anders. Elke nieuwe toevoer van Volk , ten minften
(*) DIOD. SICUL. L. X (I. THUCYDID. L. III.

( f) THUCYDID. L. I.

(j ) CICERO fchryft , dat zy Corinthen verdelgden om eene
Staatkundige oorzaak, uit de ligging der Stad ontleend. De
Officiis , L. I. §. a. POLYBIUS verfchaft verfcheide voorbeel
den van de Menschlykheid der Romeinen jegens de Overwon'
venen; byzonder omtrent het Volk van Meuw Carthago. B. X.
Fxtr. 2. DION. HALICARN. heeft dezelfde bedenking.
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aten tot zeker getal, is een aanwinst van rykdom, erf
brengt zelfs meer toe tot de middelen van bettaan, dan
tot de verteering daar door gemaakt. Het heeft, overzulks, niets vreemds in, dat de Romeinen, die, uit hóofde van het bevlytigen op den Landbouw, zeer gemak.
l yk eene vermeerdering van Volk konden dulden , de
Overwonnenen in hunne Maatfchappy opnamen, en dezel-,
ven tot werktuigen van hunne magt en grootheid ge.
bruikten (*)
De oude Grieken bevonden zich, integendeel , in ver
in den ftaat der meer bepaalde Vol--fcheidopzgtn,
ken. De kleinheid hunner Staaten, de veyheid van hun
Staatsbettuur, en de zekerheid van .Eigendom, maakten
dit Land zeer digt bevolkt : terwyl het weinig agt haan
op den Landbouw het Land bezwaarlyk in ilaat helde
om de Inwoonders te voeden. Van hier de gereedbeid met welke zommige van deeze Staaten Volkplantingen uitzonden, zelfs in zulk een getale, dat het ons ongelooflyk toefchynt , als wy de uitgeftrektheid van het
Moederland in aanmerking neemen.. -De Trachmniaanen
ontvingen, op éénmaal , eene Volkplanting van vier duizend Man uit Sparta (f) , ' t welk by lange in Volkrykheid niet uitftak , ten minften niet in aantal van vrye
lieden, die wy mogen veronderstellen dat alleen tot Volkplantingen gebezigd werden.
Wane
(*) De oude Romeinen, 't is eene aanmerking van MONTESmerkten de Overwonnelingen aan als zo veele werktuigen tot toekomende zegepraalen; zy maakten Soldaaten van
de onderfcheide Volken door hun vermeesterd; en hoe meer
wederftands zy booden hoe waardiger zy dezelve oordeelden
om in het Gemeenebest te worden- ingelyfd. Grandeur of the
Decline of the Roman Empire, Cap. IV.
(t De Heer HUME fchryft, in zyne Verhandeling over de
•Volkrykheid der oude Natien , tien duizend ; maar DIODORUS
fpreekt alleen van zes duizend in 't geheel, en van deeze
werden vier duizend alleen door Sparta gezonden , en een
gedeelte van deezen werden verzameld uit het overige van Pe.
loponnefus. THUCYDIDES gewaagt van den uittocht; doch
bepaalt het getal niet. DIODORUS fchryyft wel , dat, in 't
vervolg van tyd, het Volk te Trachin of Heraclea, zodanig ver
dat het tien duizend Man telde, maar nergens-snerd,
dat de Spartaanen zo veelen derwaards zonden. DIOD. slcer..
QUIEU ,

;

B. XII. Taucyn. B. III:
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Wanneer. TIMOLEON Uit SyraCUfe DIONYSIUS verdree*
ven hadt, vondt by dat daaromftreeks het land zeer
ontvolkt was door Dwinglandy, Oorlog en Partyfchap;
diensvolgens verzogt by uit Griekenland eenig nieuw
Volk om die ontvolkte oorden te bevolken. In gevolge
hier van werden 'er vyftig duizend (*) overgezonden',
die zich daar nederzetten. Het is hocrgstwaarfchynlyk,
dat, indien deeze Menfchen t'huis voeglyk hadden kunnen betaan, zy bezwaarlyk zulke uittochten zouden ondernomen hebben; inzonderheid daar ze blyken gefchied
te zyn met toeftemming der Moeder -ftaaten. 1M isichien
was deeze bezwaarlykheid ,
'het Volk genoegzaam onderhoud te verfchaffen, een der redenen, waarom de oude
Grieken zo weinig verknogtheid aan hun Geboortegrond
betoonden.
Op de Lyffiraflyke Wetten eens Lands heeft' de Land=
bouwlyke Leevenswyze desgelyks eenen aanmerklyken
invloed. De 'vordering tot befchaafdheid doet de
voorwerpen der Wetten te beter kennen en in agt neemen, en de Wetten zelve beter ontzien en gehoorzaa.
men. Misdaaden beginnen aangezien te worden als openbaare beledigingen, en niet alleen als een ongelyk een byzonder Perfóon aangedaan.
Het algemeen Chara&er der Lyfftraflyke Wetten is
in zulk een Leevensfiand zagt, en Doodfiraf valt weinig
(t). De Menfchen vermenigvuldigen, in een Land
waar men deeze Leevenswyze volgt, zelden ílerker dan
het Land kan voeden: ja kunnen zy, over 't algemeen,
hoe meer zy vermenigvuldigen, des te beter beftaan. Te
deezer oorzaake is elk Lid voor de Maatfclappy van waarde, en ingevolge hier van zyn de Wetten zagt te hunner
behoudenisfe. Dit geeft ons eene rede
de hand ,waar-

om

voor

aan
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(*) De Heer HUME zegt veertig duizend; maar DIODORUS
vermeldt , dat veertig duizend zich op het grondgebied van
syracufe nederzetten, en tien duizend op dat van Argyrium.
PLUTARCHUS vermeldt, dat 'er zestig duizend uit Griekenland
gezonden werden, en zich op Sicilie nederzetten. Life of Ti-

tnoleon.
(t) Een Volk uit Landeigenaaren beflaande, zegt HELVETIUS,
]jan door zagte Wetten bestuurd worden. Verbeurtveriaaaringen,
geheele of gedeeltlyke, zyu genoeg om Misdryven te ftuiten,
1IELVETIUS, atz +man.
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in de oude Rorneinfchc Wetten zo fchroomagtig waren
om Doodfaraffe vastte ftellen (*). Ja, zelfs in de Staatkundige Onlusten binnen Rome, geduurende de vroegfte Tydperken , werd 'er weinig bloeds geftort door den Scherp
veelvuldig waren, en hoog-regt,fchondGile
liepen (f). Volgende tyden leverden voorbeelden
van het tegendeel deezer zagtaartigheid van de Voorvaderen op, toen MARIUS en SYLLA, en vervolgens de Drieannen, op den Staat losgingen. Maar, ten dien tyde,
hadt Zedebederf de. Staatsgefleltenis omver geworpen; en
het is waarfchynlyk, gelyk de Heer HUMT: zeer fchrander
aanmerkt , dat de zagtheid der Oorfpronglyke Wetten,
voor geen gering gedeelte, oorzaak was van de volgende
Wreedheden (4). Alle Doodflraífen door de Wet verbooden zynde, hoe misdaadig en gevaarlyk een Burger ook
mogt weezen, kon by geregeld niet anders geftraft worden
dan door Uitbanning; het werd, diensvolgens, een gebruik,,
in Staatsomwentelingen, door Partyfchappen'veroorzaakt,.
het zwaard van byzondere Wraakneeming te trekken: en
viel het niet gemak lyk,. wanneer de Wetten éénmaal ge.
fchonden waren, paalen te zetten aan die gewelddaadige
erf bloeddorfl:ige handelwyzen. Was 'er eene wettige wyze
voorhanden geweest om hunne Vyanden binnen bereik te
krygen, het is waarfchynlyk dat ieder Party daar de toe.
vlugt toe zou genomen hebben, uit hoofde van het voor
daar in te vinden. De handelingen, de onder -wendzl
zouden dan openbaar voorgevallen weezen, 't-zoeking,
welk geen geringe breidel is tegen het onvoegelyk uitvoeren van regterlyk gezag; het uitflel, te zulker gelegenheid
noodzaaklyk, zou, door de driften te laaten bekoelen, het
Zeeven befpaard hebben van veelen , die niet byzonder in
den haat waren by de hoofden van Party. Maar, wanveer de teugel gevierd was aan byzondere wraakneeming,
en
(*) be Valeriaanfche Wet fibndt, In Lyfftraflyke zaak en, het
beroepen óp het Volk toe ; en de Poreiaanfche Wet verboodt het ten dood brengen van een Burger, in welk ge.
val ook.
"(t) Het eerfte bloed, 't welk te Rome gehort werd in eenen
openbaaren Opftand, was in dien van de Gracchi, in het 631
jaar van de Bouwing der Stad, en het 36& jaar van het Ge•
tneenebe&t.
(i.) HuMa Essay, IX.
,
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en de ftrafuitvoering oogenbliklyk gefchiedde, en zonder
geregtlyk onderzoek , waren alle voorwendzels genoegzaam, en werden 'er veelen verdelgd, niet als vyanden
van de party , maar uit beweeggronden van gierig
willekeur en de verfoeilylcfte driften. Zo-righed(*),
brengt, volgens de aanmerking van HUME , liet eene uitere .het andere voort. Op dezelfde wyze als ttrengheid in
de Wetten gefchikt is om groote flapheid in de uitvoering te vege te brengen , zo veroorzaakt derzelver te
groote flapheid eigenaartig wreedheid en barbaarschheid.
Het is gevaarlyk, ons, in Benig geval, te dwingen, derzelver heilige grenspaalen te overichreeden. Het Volks
, egter , moet ontleend worden uit de Wet--chare,
ten zelve, niet uit de bovengemelde ongeregelde handelingen.
(*) Ut quisque donsum aut villain , postremo aut vas, dut
veflimentum alicujus concusfiverat, dabat operafn, ut is in pro.

fcriptorum numero esfet. SnLLOST. Bell. Catil. Orat. Cafaris.

(Het Vervolg hier na.)

DE GESCHIEDENIS DER VROUWLYKE SEXE.

In eenige Brieven.
(Uit het Engelsch.)

IV. B R I E F.

Over de Veelwyvery. — Het koopen der Vrouwen. — Ongerymde Huwlyksgebruiken in verJcheide Landen. — Over
de Echtfcheidingen.
e laage tand, waar in zich de Vrouwen, onder Barbaar.
fche Volken, bevonden, voerde de Veelwyvery in,
en het koopen der Vrouwen tot Wyven. De rechtmaa.
tige hoogagting, dezelve toegedraagen onder befchaafde
Volken, hertelde de Wet der Natuure, en bepaalde den
Man tot ééne Vrouw. De gelykheid van rang wederhoudt den Man van meer dan ééne Vrouw te neemen,
gelyk deeze ook de Vrouw belet van meer dan één Man
te trouwen.
Wy

D
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Wy vinden, in de oude Gefchiedenis , trekken, dat de
Vcelwyvery allengskens afnam. Deeze fleet in Griekenland
uit, by het befchaaven der Zeden ; maar, zo groot was de
invloed van verouderde hebbelykheid, dat, fchoon een Man
tot ééne Vrouw bepaald ware, het houden van Byzitten
onbepaald bleef. In Game aie voedt men, ten tyde
dat TACITUS fchxeef, nog eenige voetflappen van Veelwyvery. „ Het Huwlyk," Ichrytt hy, , wordt daar hei„ lig geagt, en geen gedeelte hunner Zeden is lofwaardiger: want zy zyn bykans liet éénig Volk, onder de 13ar.
„ baaren , dat zich te vrede houd met ééne Vrouwe;
eenige weinige uitgezonderd, die dit niet doen uit over„ maat van Wellustigheid; maar uit Adelyke Eerzugt."
Als wy ontdekken , dat de Veelwyvery in dat Land
zo weinig plaats vondt, mogen wy ons verzekerd hou
dat de gewoonte om Vrouwen te koopen niet lang,-den,
in tland bleef. TAcirus, derhalven, den algemeenen Re.
gel vermeldende , „ de Man geeft een Huwlyksgave
„ aan de Vrouw; doch de Vrouw geene aan haargin Echt„ genoot," verklaart zulks, door aan te merken dat de
eenige Huwlyksgave van des Bruidegoms zyde in ge
dat by dezelve ook van de zyde-fchenkbtlod,
der Bruid ontving. --- De gelykheid der Huwlyksve,
bintenislè , tot wederzydsch welzyn der gepaarden, ward
zeer wel order de Gaulen begreepen. CESAR fchryft t
„ By de fom , welke de Man ontvangen heeft, als het
,, deel door de Vrouwe aangebragt, voegt hy even zo
veel. Men houdt rekening van deezen zainengevoegden
fchat, en legt de vrugten daar van op. Naa een van
„ beider dood, krygt de overblyvende alles, met de daar
uit ontflaane voordeelen, in eigendom."
In japan en in Nicaragua mag de Man maar ééne
Vrouw hebben; doch het fl:aat hem vry, veele Byzitten te
rieemen. Nog is in Siam de Veeiwyvery geoorlofd ,
fchoon de Bruid Bene Huwlyksgave aanbrenge; maar die
ongerymdheid , om zo te fpreeken , is gebeterd door be.
fchaafdheid van Zeden, welke het onvoeglyk, ja zelfs
fchandlyk, keurt meer dan ééne Vrouwe te hebben.
Het koopen der Vrouwen geraakte uit de gewoonte by
de oude Toscaanen : want men hieldt het voor hoogst
fchandlyk en oneerlyk,dat hèt Huwlyk iets anders zou weezen dan het uitwerkzel van wederzydfche Liefde, Dit
maakte tevens een einde aan de Veelwyvery.— Zeer
yro g
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vroeg werd de Veelwyvery van onder de oude Perfiaanetx
verbannen : want de Huwlyksgave der Bruid werd in de
Huwlyksvoorwaarden, even als onder ons, bepaald. --'Er
is giood om te denken, dat de Veelwyvery in !Mexico
niet lang betlond ; de Echtverbintenis werd 'er ingezegend
door een Priester, en de Bruidfchat uitgedrukt, welke,
in gevalle van fcheiding, wedergegeeven werd. In de
Landen waar zich de Verkondiging van den Christlyken
Godsdienst uitbreidde, werden de Vrouwen fchielyk tot
eene gelykheid met de Mannen hers'teld, en de Veelwyvery
verbannen; die Godsdienstleer was te zuiver om de Veel
-wyver
te gedoogera.
Maar , gelyk ik hier boven aantlipte, ging het lang
trappen toe, dat de Vrouwlyke Sexe den-zamenby
flaat der ilaávernye ontworftclde , om een verhevener
rang te beklimmen, tot welken zy door de Natuur geregtigd zyn. De gewoonte onder de Grieken, om de Kinderen ten vondeling te leggen, welke ook by veele andere
Volken plaats greep, ftrekt ten onwederfpreekbaaren be
wyze van de vernedering der Vrouwen, zelfs naa dat de
gewoonte, van dezelve te koopen, ophieldt. Hoogst wyslyk is het verordend door de Voorzienigheid, dat de genegenheid der Vrouwen tot haare Kinderen met derzelver geboorte begint: dewyl, geduurende de kindsheid,
alles van de Moederlyke zorge afhangt. Naardemaal de
Vader in dat leevenstydperk van weinig dienst is voor zyn
Kind, is ook zyne verkleefdheid aan 't zelve gering, tot dat
het Kind begint te ínappen, en tekens an genegenheid
te betoonen. Het ten vondeling leggen van een Kind
toont, derhalven , dat men de Moeder weinig agtte. By
iio-,MEr us vindt men des trekken. De Blyfpelen van
1VLENANDER, PALEMON en DIPHILUS, zyn verlooren geraakt; doch de Zeden moeten, ten hunnen tyde, weinig
befc'naafd geweest zyn , zo verre men kan opmaaken uit
hunne Overzetters, of Naavolgers, PLAUTUS en TERENrius. Getrouwde Vrouwen worden, in hunne Blyfpelen,
zoniwylen ingevoerd als met weinig ontzags bejegend. Niet
zelden vaart een Man heftig tegen zyne Vrouwe uit, en
fcheldt haar als de oorzaak van het wangedrag der Kirideren.
Niemand heeft reden om zich te verwonderen, dat de
Vrouwen, in Griekenland, met geen groot ontzag door
Naare Echtgenooren bejegend wierden. Eene Vrouw kan
niet veel aantrekkelyks hebben als zy.haaren tyd in eenzaani-
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zaatnheid doorbrengt. Om bewonderd te worden is het
noodig dat zy in de verkeering bef chaafd worde. Van
luier het figuur dat aanzienlyke Vrouwen van een los
en Iigtvaardig gedrag, ten eenigen tyde, byzonder te 14th---.
,le, maakten, Zy bevlytigden zich om den aart en finaal;.
der Mannen te leeren kennen, en fielden alle inneemende
kuníienaaryen te werk om hun hart te winnen. De da
welke zy Blisterden na 't geen-gelykfchvrin,
gefprooken werd over Staatkunde , Wysbegeerte en
Dichtkunde, verlichtten haar verfland , en verbeterden
Kaaren fmaak. Naare huizen werden aangenaame Leerfchoolen , waar elk ondcrwys in het vals• zyner geliefde.
Letteroefeningen kon aantreffen. SOCRATES en PERICLE$
kwamen dikwyls ten huize van ASPASTA; van haar kree.
gen zy eene kieschheid van Smaak, en zette die verkeering, op haare beurt, deeze Vrouwen agting by. Grie-+
kapland werd, ten dien dage, geregeerd door Redenaaren,
op welken dit flag van Vrouwen grooten invloed had,
en daar door diep deelde in het Staatsbeftuur. Men
legt DEMOSTHENES in den monde het zeggen : „ Dat
„ maatregels, op welke by 'een geheel jaar gedagt hadt,
op één dag overhoop geworpen werden door eene Vrou,; we." Het blykt uit i?LACrrus en TERENTrus , dat
dit flag van Vrouwen te 4thene op Bene pragtige wyzo
leefde,
Ik gaa over tot andere oorzaaken der Veelw•y verye, boven vermeld, Rykdom naamlyk onder eerie heete Lugtftreeke. De Mannen hebben aldaar eerre brandende begeerte tot dierlyk genot, en de Vrouwen worden oud en
onvrugtbaar op een leeftyd, dat zy, in gemaatigder Lugtfl:reeken, eerst vrugtbaar worden. Deeze omfta•digheden
zetten ryke lieden aan tot het koopen van Vrouwen, ten
einde zy bet niet noodig hebben zich tot .ééie te bepaalen; en koopen is eene noodzaaklykheid , dewyl geen
Vader , zonder des wel betaald te worden , zyne Dogter
zal overgeeven om ééne te zyn van de veelgin gefchikt
om de vleeschlyke lusten van Benen Man te voldoen. le
veelvuldige Wyven en Bywyven in de lfiatifche Harems
zyn alle met geld gekogt. Onder de heete Lugtffreek
van 1lindojlan is de Veelwyvery algemeen, en de flailriep koopen de Vrouwen. — Het zelfde heeft plaats in
China. " Naa dat de prys bepaald en betaald is , wordt
de Bruid in het Huis des Bruidegoms gebragt , ohgeflool
teu in een Draagftoel, en_ de fleutel hem overgeleverd.
6,ien
,
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dien by niet voldaan is over zyn koop, zendt by haar te
rugge ; maar verliest de fom voor haar uitgefchooten.
Scrept by genoegen in het voorwerp, dan onthaalt by
zyne Vrienden in het eene vertrek, en zy haare Vriendinnen in een ander. Een Man van weinig middelen
neemt eene Vrouw voor zyn Zoon uit een Hospitaal; dit
befpaart hem het Huwlvksgoed.
Men heeft voor de Veelwyvery in heete Gewesten ge
aan te merken, dat in heete Gewesten de-pleit,m
Vrouwen, vóór dat zy tien jaaren bereikt hebben , ten
Huwelyk gefchikt zyn, en met Kinderen brengen ophou
twintig jaaren, als de Mannen nog in-denopvyf
de kragt buns leevens zyn : dat hun, derhalven, eene
tweede Vrouw moet toegeftaan worden.
Moet men dan het belang der Sexe zo geheel uit het
oog verliezen, in de Echtverbintenisfen , even als of de
Vrouwen door de Natuur enkel tot Lastdieren bettemd,
varen? Maar, de Vrouwen zelve eens buiten het geval:
,geffeld, hebbe men in 't oog te houden, dat een Man,
door eene tweede Vrouw by de eerfee te neemen , eenen anderen Man berooft van het Regt, dat alle Mannen
hebben, om te trouwen; het bewys zou doorgaan als 'er
tien Vrouwen tegen één Man gebooren werden, gelyk men
vertelt dat op Bantam het geval is; doch, daar een gelykheid van aantal Mannen en Vrouwen blykt de bef'temwing der Natuure te weezen, verliest deeze aanmerking
alle kragt. Alle Menfchen worden door de Natuur met
gelyk Regt gebooren, en de Veelwyveiy in eenige maate
toe te staan is het zelfde als zommigen te geregtigen om
inbreuk te doen op de Regten van anderen.
Ingevolge van dit Misbruik, blyven de Vrouwen onder
lieete Lugtftreeken in denzelfden laagen en afi anglyken
(laat , waarin zich alle Vrouwen bevonden , toen alle
:Menfchen Wilden waren. Volgens de Wetten van HindoJlan worden de Vrouwen niet toegelaaten om te getuigen, zelfs in burgerlyke zaaken : en men moet met
fchaamte bekennen, dat die Wet, nog niet lang geleden,
ook in Schotland goldt.
Ondanks de hette der Lugtftreeke, heeft het Christendom de Veelwyvery uit Ethiopie zoeken te verbannen ;
dan de Regters zyn verre van fcherp toe te zien op dat
misdryf. De hette der Lugtftreeke doet hun haaken om
den lust ter Veelwyverye te voldoen, zelfs ten koste van
liet koopera. -- Onder de Christenen te Congo , is de.
Veel-
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Veelw,yvery in gebruik, even als toen zy heidenen wa
ren. Lot ééne Vrouwe zyn geheele leeven lang bepaald
te zyn , wordt daar door de Christenen voor een zo onredelyken eisch gehouden, dat' zy liever, dan aan den.
zelven te voldoen, het Christendom zouden laaten vaaren.
Behalven de Veelwyvery, hangen veele andere gebruiken af van den aart der Huwlyksverbintenisfe, en veranderen overeenkomftig, die verfchillende foorten. Huwlyksplegtigheden verfchillen, uit dien hoofde, in onder
Landen en op onderfcheide tyden. —, Waar men-fcheid
voor eene gewoonte heeft Vrouwen te koopen, 't zy onder de Wilden, 't zy onder verwyfde Volken in heete
Lugtftreeken , voltrekt het betaalen van den kooppxys
het Huwlyk, zonder eenige andere plegtigheid.
Andere plegtigheden waren egter zomtyds in zwang.
In oud Ronne werd de Bruid na 's Bruidegoms Huis ge.
bragt door eene Slaavinne , draagende het Spintuig, ten
zinnabeeld dat zy voor het Gezin moest fpinnen.
Onder de Wilden van Canada, en in de nabuurige Ge.
westen, worden in de hut der Bruid, als tekensvan Kaaren pligt, gebragt een Lederen Riem, een Ketel en een
Takkenbosch ; deeze duiden aan dat zy lasten moet draagen, eaten kookes, en hout `verzorgen. Terwyl de Bruid
zelve , ten teken van haare :flaavernyc, een Byl neemt,
hout hakt, het zamenbindt, en voor de deur van de
hut des Bruidegoms brengt. Alle verwelkoming, welke
zy ontvangt, is, 't is tyd om ter ruste te gaan!
De Inwoonders van Sierra Leona hebben in alle hunne
woonplaatzen een Kostfchool, waar de jonge Dogters een
jaar lang opgevoed worden onder het opzigt van een oud
.eerwaardig Man. Wanneer deezer opvoeding afgeloopen
is , worden zy, in de beste kleeding, in Bene openbaare
byeenkomst gebragt : deeze mag eene Huwlyks -markt
heeten, dewyl de Jongelingen daar zamen vergaderen om
eene keuze te doen. Zy, die 'er een naar hunne gading vinden, betaalen een Huwlyksgoed, en geeven daarenboven een gefchenk aan den ouden Opzigter, voor de zorge
en moeite in de opvoeding der: Bruid aangewend: Op het Eiland lava wascht de Bruid, ten teken van onderdanigheid, de voeten des Bruidegoms. Dit wordt
voor eerre zeer belangryke'plegtigheid gerekend.
In Rusland biedt de Bruid aan den Bruidegom een bundel Roeden aan, om op haar rug gebruikt te worden, indien
,
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dien zy zich I rafwaardig aanftelt -, en trekt zy ten zelfden tyde zyne laarzen uit. De thans heerfchende Keizer•
inne , de ruwe Zeden haarer Onderdaanen begeerende te
hervormen, heeft die plegtigheid onder lieden van eenig
aanzien doen affchaffen. Zeer verschilden hiervan
pie gebruiken in Peru vóór de Spaanfche Vermeestering.
De bBruidegom bragt Schoenen aan de Bruid, en trok de=
zelve met eigen handen aan ; doch daar was het koopen der Vrouwen te eenemaalé onbekend. In Lap
land worden de Huwlyksplegtigheden door het zelfde beginzel belluurd. Daar is het de gewoonte, dat de Huis•
vader zynen Kinderen Rendieren fchenkt : eene jonge
Ddgter, die een groot aantal Rendieren heeft, ontbreekt
het niet aan eene menigte Vryers. Een Jongeling ziet
,pa eerie_ Vrouwe uit op een Marktdag, of wanneer de
Laplanders zamen vergaderen tot het betaalen der opgelegde belastingen. Hy brengt ten huize van de Ouderen
der, by hem uitgekipte jonge Dogter eenige zyner Bloedverwanten; zorg draagende, om zo veel mogelyk, een beltwaam Spreeker hier toe uit te kiezen. Allen worden
zy toegelaateii j uitgenomen de Vryer,, die w.rigt tot dat
by geroepen wordt, Naa het drinken van deezen of geenen
terken drank, ten dien einde'medegebragt, vervoegt zich
de uitgekoozen Spreekes tot dens Vader der jon ge Dogter,
in de nederigife bewoordingen; de knie buigende als ware
by by eenen Vorst ten gehoor toegelaaten, en geeft dien
Vader de hoogklinkendite Eernaamen. Deeze veel ver+
mogende voorfpraaI: doet meest altoos de zaak af.
Wanneer wy de keten van oorzaaken en gewrogten naaan, ontmoeten wy _ zomwylen vreemde verfchynzelen ;
tintftaande uit een fchakel welks verband zich niet opdoet. Van deezen aart zyn de Huwlyksplegtigheden
onder de fjottentotten. Naa dat onder de Ouders alle
dingen beraamd zyn , worden de jonge lieden in eene
plaats by elkander opgeflooten, waar zy den nagt door.
brengen in den fryd om de meerderheid y 't Welk eene
zeer erntige zaak wordt, als de Bruid zich weigeragtig
betoont. Indien zy , . zonder - te bezwyken volhardt,
ivotdt de Jongeling afgeweezen : maar indien by over=
wrat ; da±n , wordt het Huwlyk voltrokken ; onder geet!e
iiin zonderlinge pterti heden clan het fluíte,i voórgirgen.
Hoc Marsbei, en Vr aiwen, in onderfeheide kringen gezeleils daar de Bruiticgoin in 't inidde^i Van den een€n, eíi
,
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de Bruid in dat van den anderen, zich ge plaatst vindt,
en deeze beide door den Inzegenaar des Huwlyks met
diens eigen water bcfproeid worden, is bekend.
Eene Huwlyksplegtigheid by de binnenlandfche Ne gers is zeer zonderling. Zo ras de voorwaarden der Echt
getroffen zyn , trekt de Bruidegom, van een-verbintsf
aantal Jongelingen vergezeld, 's nagts uit ; zy omzetten
het huis van de Bruid, als ten oogmerk hebbende haar
met geweld weg te voeren. Zy en haare Vrouwlyke
Gezellinnen fchreeuwen om hulp: maar niemand daagt
op. Deeze vreemde gewoonte heeft veel overeen
voorbereidende pleg tigheid, in-komstenbuwly
Wales voortyds gebruiklyk, en misfchien'nog niet geheel
uitgefleeten. Op den morgen van den Trouwdag, kwam
de Bruidegom, vergezeld van zyne Vrienden te paard ,
de Bruid eifchen. Haare Vrienden, desgelyks te paard
gef{ eegen, weigeren de overgifte volfirekt; waarop een
fpiegelgevegt volgt. De Bruid, te paard zittende agter
haaren naasten Bloedverwant, wordt weggevoerd, en door
den Bruidegom met diens Vrienden, onder een groot gefchreeuw, nagezet. Het is niet vreemd, by dusdanig Bene
gelegenheid, twee of drie honderd deezer lieden te paard
te zien, niet allen fpoed rydende, door elkander dwarrelende, tot geen gering vermaak der toekykeren. Wanneer deeze Ruiters en hunne paarden vermoeid zyn, Raat
men den Bruidegom toe zyne Bruid te overweldigen.
Hy voert haar in zegepraal weg, en het tooneel wordt
met vrolyke feesthouding beflooten. OLAUS MAGNUS
vermeldt van dergelyke Bruidsvermeesteritigen in Moskovie en Ly fland.
Echtfcheiding hang desgelyks af van den aart der Huw
Waar de Wet wil dat de Man-lyksverbintf.
zyne Vrouw -koope gelyk men een Slaaf of Slaavinne
koopt, volgt eigenaartig dat hy 'er zo veele mag konp en als by kan betaalen, en dat hy ze, ', naar welgeval
mag ívegzenden. Deeze Wet is algemeen, en zon--len,
der eenige uitzondering. De ,7ooden , die hunne Vrouwen kogten, hadden het regt om dezelve een Scheidbrief
te geeven. De Negers kooperf hunne Wyven , en ontdoen 'er zich van als 't hun behaagt. Dezelfde Wet
grypt Rand in China, in Mono notapa, op de Landengte
van Darien , in Caribeana , en zelfs in den kouden
oord omftreeks IJudfons - Baay. Alle de Wilden van
Zuid- America, die digt by de Oroonoko woonen, koopen
P4
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pen zo veele Vrouwen als zy onderhouden kunnen, en
maaken ze zich weder, naar welgevallen, kwyt.
Zeer hier van verfchillend is Bene Huwlyksverbintenis tusfchen Gelyken, waar over een Huwlyksgoed met
de Bruid gehandeld wordt. De aart dier verbintenisfe
brengt mede dat geen

van

beiden

het voorregt

Nebbe. om

de ander, zonder regtmaatige oorzaake, weg te zenden.
In Mexico , waar de Bruid een Huwlyksgave aanbragt,
kon 'er geen Echtfcheiding plaats hebben, dan niet onderlinge toetlemming. In Lapland maaken de Vrouwen,
die, gelyk wy boven vermeld hebben, een groote menigte
Rendieren ten Huwlyk bragten , een groot figuur. Dit
legt, even als by ons, den grondflag tot een Hu .v lyksovereenkomst, welke ten hinderpaal ftrekt aan VeeIwyvery, en gevolglyk mede aan Echtfcheiding zonder regtiniaatige oorzaake. En, wanneer deeze in veele gevallen
naauw bepaald worden, is het verbod in 't einde bykans
volstrekt algemeen.
In myn volgenden Brief zal ik het Misdryf des Overfpels ten voorwerpe neemen : de misdaadigheid van welke
Echtfchennis ook eenigermaate van den aart der Huwe
lyksverbintenisiè afhangt.

TENIGI AAr`MER%INCEN OV 2R DE 75GYPTISCHE" PRICSTSRS.
Door K. PH. MORITZ,

ven gelyk ons het heilig beeldfchrift der IEgyptenaars on
der den Griekfchen naam Hiëroglyphen bekend is; zoo
noemt men hunne Priesters ook Hiérograzernateis , Uiëj oph&.
roi, HiëroJloloi, dat is: heilige Schryvers, Opzieners, Lewaarers en Ui tleggers der heilige Leer , dewyl zy, volgends r.ucIAAN , de heilige Leer zuiver van alle bygeloof en dwaash.id
in hunne ziel , als in eene kist (^oPrEp ir x^sn), bewaarden.
Zy ondertveezen het Volk itt die Leer , voor zoo ver zy dezelve nuttig voor het Volk oordeelden , en bewaarden de hood
gere Wysheid alleen voor de Ingewvyden. be oude Priesters
voerden den Scepter met de Koningen gemeen , en deezen
verfierdeh zy, ter eere van den Landbouw, met de gedaante
van eenen ploeg, Zy waren altyd , als geheime Raadslieden,
by den Koning , en ondcrflennden hem door hun onderes s,,
door raad en daad. Men vondt onder hen ook Wyzen en
Staat+:undigen , welke uit de voorkomende omfiandigheden
veele aken, dle in het vervolg zouden voorvallen, voorzei
heeft aangetekend , dat het van éénen dier Wy--tle:,S^IDA
Zeil
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Zeen duidelyk voorzegd was , dat een geinfpireerde Israëller
(Moses) voor het lEgyptisch Ryk zeer gevaarlyk zou worden.
Men moet ook de Hiërogrammnateis niet met de lrpedonapten, welke alleen Wis- en Meetkundigen waren, verwarren;
dit blykt uit eene plaats van I MMOCRITUS : „ Ik heb" zegt hy,
veere geleerde Wannen gehoord, en tot nog toe heeft nie,, mand derzelven my, in de famentlelling der linien met der,, zelver bewys , overtroffen, ja zelfs. de van de tEgyptenaa•
ren zogenoemde rirpe(lonapten niet."
onder de Romeinfche Heerfchappy wierdt het aanzien der
IEgyprifche Sacerdoren (Priesters) zeer verminderd; zy waren ook in de daad die wyze en onbefproken Mannen niet
sneer, waar voor men hunne Voorvaderen gehouden heeft;
zy ontkartren in tegendeel in laage Waarzeggers en Kwakzalvers, welker naamen men gebruikte als fpotnaamen van ver
noemde ook Keizer HAIURIA--achtlykemnf.Evzo
aus , in eenen brief aan s RV1ANus,, de Christenen , uit haat ,
l^gyptifche Paspen. „ Ik heb," dus zyn zyne woorden,
„ ii, heb, waardae, SERVIANUS! . gypten, her geen gy zoo
,, ílerk pryst, leeren kennen als bedrieglyk, weifelend en ieder
„ oogenblik veranderend. Zy, die den SERAPIS vereren, zyn
„ Christenen , ja! die zich Bisfchoppen van CHRISTUS noemen,
,, zyn aan SERAPIS toegewyd." 'Er waren intusfchen ook in
de daad Christenen, die weder afvielen, en att de lEgyptenaaIen overgingen . CYPRIAAN toont dit duidelyh aan van eenen
zekeren Senator (Raadsheer) , en geeft ons te gelyk eene
meer verwyfde dan cynifche befchryving van de toenmaalige
IEgyptifche Sacerdoten ; zyne woorden komen hoofdzaaklyk
hier op neder: „ De Priesters, in vrouwlyk gewaad gekleed,.
„ leggen door hun gedrag hunne inwendige denkwyze aan den
„ dag. Zy denken, dat dat geen hun veyflaat, her geen niet ge.
,, oorloofd is, hierom gaan zy zeer zacht door de Stad, en
„ fpreeken met eene verwyfde ffem , zy omgorden hunne len,, denen met lendenkruid, en veranderen" door eene gewoone
„ misdaad -hunne fexe. Zy zeggen, dat zy op die dagen,
„ waaróp zy hunne plegtigheden vieren, kuisch leeven; maar
„ indien zy dan alleen kuisch leeven, gelyk zy zeggen, wat
„ zyn zy dan op andere tyden ? Doch omdat zy gedwongen
worden, om ten minften ééns kuisch te leeven, dan mor„ren zy in hunne ziel, wonden hun lichaam, en doen hun
„ bloed firoomen."
AruL Jus befchryft ook hunnen verwyfden optogt, en hun
aanttootlyk gedrag, buiten hunne ambtsverrichtingen, op deeze
wyze: „ Den volgenden dag zyn zy in hemden van verfchei.
denerlei verwen gekleed , en ieder hunner is lelvk opgè.
„ fmukt; hun Bezigt hebben zy met eerre, naar ílyk gety.
kende , verw beltreeken , en zy wandelen met befmeerde
,
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„ oogen zeer deftig, zynde vereerd met vrouwenhulfels, faf.
„ fraangeele vrouwenrokken , met zeer fijn linnen en zyde.
Zommigen kleeden zich in loshangende witte tabbaarden met
„ purper befchilderd , welke, als enkel uit linten bedaande ,
her- en derwaards flodderen; zy zyn met een gordel oIn„ gord, en aan hunne voeten diaagen zy geele fehoenen."
Op de Priesters volgen de Entaphiristen , of de Lykenzalvers der heilige Dieren. Diouoolt zegt van dezelven: „ Zy
„ haan in zeer groot aanzien, want zy leeven in eene zeer
„ naauwe verkeering met de Sacerdoten , en gaan als Heiligen
vry in het Heiligdom." 'Er wierdt aan de balzeming der
Dieren dikwerf zeer veel ten koste gelegd. PTOLOM2EUS ver
een enkel Dier, zyn gehéel zeer-kwiste,rbgavn
aanzienlyk vermogen , en leende daartoe nog daarenboven So
Talenten (50,000 i )aalers).
CLEM Ns de Alexandriner befchryft ons eene geheele reeks
van 1Egyptifche Priesters. „ Vooreerst , zegt by , komt de
Priester Odes, de Zanger, die iets uit de fymbolen der Muuek
ten voorfchyn brengt , in aanmerking ; by moet twee boeken
Van MERCURIUS, handelende het één over de liederen der Goden, het ander over de Koninglyke levensregulen, van buiten
kennen. Op deezen volgt de IIoroskopos , de Starrenwigchelaar , met eenen Zonwyzer en Palmsak , als het zinbeeld (fym.
bolum) der Starrenwigchelaary , in de hand. Hy moet vier
boeken van MERCURIUS over de Starrenwigchelaary van buiten
weeten. Dan volgt de Hiërogrammateus , of heilige Schryver,
met vleugelen aan het hoofd ; in zyne handen houdt by een
boek , lineäal, inktkoker en penfeel. Deeze moet niet alleen
alle Hiëroglyphen kennen , maar ook de ganfche Waereld- en
Aardbefchryving , den loop der Zon , Maan en der vyf Plan e e ten ; de befchryving van geheel Agypten en den Nyl ;
alle heilige vaten en verfierfels ; alle gewyde plaatzen ; alle
maaten en gewigten; in 't kort alles, wat tot de Tempelen en
heilige zaaken behoort. ' Hierna komt. de Stolistes met den of.
ferkeik , by moet voor de pracht en voor de feestgewanden
zorgen, en alles weeten , wat tot de feestplegtigheden , offeranden, lofzangen en gebeden, behoort, Deeze geheele rye
wordt geflooten door den Prop/wet met 'een groot drinkvar ,
begeleid zynde door de Brooddraagers. Als Offerpriester moet
by de tien Priesterlyke boeken over de Goden en Inzettingen,
als ook de ganfche Priesterorde, in zyn geheugen geprent heb
Hiertoe behoort ook nog de Pastophoros , die de-b(.n"
zes boeken van MERCURIUS over de Geneeskunde , naamlyk:
over de Ontleedkunde, Ziekten, Geneesmiddelen , enz. moet
weeten ; eindelyk de Tempe/wachter die de beelden der God e n aanwyst. Volgends deeze opgaaf der IEgyptifche Priesters
dwaalen alle die geenen, welke met DIOGCNES r.AëxTIUS alle
die Priesters, als Propheeten, befehouwen.
I)r.
-
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Ik voeg bier uit denzelfden Schryver, den met roem bekenden :c. PH. MORITZ, nog by :
EEN GIBED DER OUDE IEGY?TENAARS, NA HUNNEN'DOOD.

Eer men het Lyk van eersen Overleedenen balzemde, nam
men eerst, gelyk bekend is, de ingewanden uit hetzelve, en
lag dezelvén in eene byzondere Kist. Daari p flelde de Lykenzalver het Lyk in den zonfchyn , en verrichtte in deszeifs
naam het volgend gebed:
,. 6 Zon! groote Weldoeniler ! en alle gy Hemelheiren ! die uw
„ licht op de Stervelingen nederzendt, neemt my op, en voert
„ my over in uwe wooningen ! — Ikheb de Goden myner Voor» vaderen, welken men - my leerde Mennen, alle myne levens„ dagen door, vereerd. — Ik heb de oorzaaken van myn leven
,, (myne Ouders) altyd de fchuldige eer en gehoorzaamheid be„ veezen. Ik heb niemand bedroegen of gedood, noch
„,, eenige reisdaad bedroeven ; en, zo, ik my in eeten of drieken, of in eenige andere onmaatigheid, heb te buiten gegaan ,
dan is zulks niet geweest de fchuld van my, maar van doe„ ze onreine deelen."
Hierop wierp de Doodenzalver de Kist met de ingec^anden
i^I den voorbyvlietenden firoom , en balzemde dan het, van dezelve bevryd, rein en fchuldloos Lyk.

ZELDZAAM VOORBEELD. VAN wRP.'EDHErD,

EN VAN HARD•

NEESIGHEID, IN EENEN TER DOOD VEROORDEELDEN.

nder alle de deelen van het Leeraar•ampt is geen van de
O
winfte en gemakkelyklie, om ter dood veroordeelde per.
Ponen by te flaan, en tot eene eeuwigheid, die zy zeker,

binnen een zeer kort, tydilip,
zullen moeten inlappen,
voor te bereiden;
wat al moeite word 'er niet vereischt,
om hen van hunne misdaad,
de rechtvaerdigheid van het
Vonnis van den Waereldlyken Rechter, te .overtuigen, ten einde
zy, verder , vergeving by den HemelCclherr Rechter zouden
zoeken ! wat een werk, om hen, naar het kort tydsbe•
ítek, dat overig is, met betrekking tot hunnen aart, opvoeding, omffandigheden, aanleg, levensloop, enz. althans
eenigzints, •--- te leeren kennen, en zoo, ware het mogelyk;
in die gewi^•,ige betrekking, nog nuttig voor hun te zyn! —^
Een en andermaal viel my deeze moeielyke taak , gednu.
rende den loop myner Bediening , in .Indië. te beurt; doch
dan was zy, by uitueemendheid, moeielyk en verdrietig, wan-

neer

gas
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neer ik dezulken aantrof, die, tot de laatíte oogenblikken , de
verregaandlte ongevoeligheid ja hardnekkigheid, betoonden,
waar vn ik nu een geducht voorbeeld ga verhalen.
In den Jare 1777 wierden, van Java's Noord - Oostkust,
op Batavia gevankelyk overgebracht een Bootsman , en vier
Matropfen;
de namen zal ik niet noemen , om geenen
hunner naastbetlaanden , buiten noodzake, te bedroeven:
zy hadden , op een gewapend Vaartuig, her opzicht over eene
kleine inlandfche Flotille gehad , om , langs gemelde Kust,
op de Zeerovers, die 'er in menigte gevonden worden, te
pasten, en anderen, tegen derzelver aanval , te befchermen; -,-_
een Vaartuig met 33 vreedzame en weerloze Javanen, die
hunnen handel wilden voortzetten , ontmoette hen , en deeze
wierden de voorwerpen hunner gevloekte begeerlykheid en
voorbeeldeloze wreedheid; — onder het valsch voorwendfel,.
dat zy hen voor Zeerovers hielden, vallen zy ben aan , bemagtigen
zeer gemakkelyk het Vaartuig, met de daarin zynde goederen,
binden de 33 weerloze Javanen , en gaan ze , baldadig
en al fcherifende, een voor een, het hoofd afhakken:
men wedde zelf, onder elkanderen, wie, op de behendiglle
wyze, deeze wreedheid zou kunnen uitoefenen; --- de een
wam aan, die favaan in eens,
een ander, geenen in twee
hakken, het hoofd af te houwen; 3! deezer ongelukkige
flachtoffers waren reeds , op zulk eene , meer dan barbaarfche ,
wyze, naar de eeuwigheid gezonden, toen twee van hen zich,
zoo gebonden als zy waren, met draaijen en wenden,
uit benaauwdheid, over boord, in Zee, lieten vallen, out
den moordbyl te ontduiken; het Vaartuig zeilde, intusfchen,
voort; --- men zag hen niet, en dacht, zy waren verdronken. Maar, wat gebeurt 'er ? 't Is bekend, dat de Inlanders, in Alma, op het zwemmen en duiken zeer afgericht
zyn, zoo dat ik ze, in deezen, meermalen by de Endvogels
vergeleek , althans , dit ook redde deeze twee Javanen ; zy
kwamen, per varios ca/us , levendig aan land. De Heer
}. R. VAN DER turnti, toen Gouverneur van Java's Noord
kundigste en eerlykfle, Compagnies-ostku,(endrbaf}
dienaren, die ik immer kende, en die my deeze gebeurtenis
naderhand zelf verhaalde,) kreeg door hen bericht van dit ysfelyk geval: na verloop van eenigen tyd komt de Bootsman, met
zyne Matroofen en Vaartuig, op Samarang te rug, in veron.
derifelling , dat niemand ergens van wist , althans geen erg
hebbende op de twee, over boord gewortelde, Javanen, die
zy, voorzeker, voor verdronken hielden; dan de Gouverneur liet ze allen in hegtenis neemen , zy kwamen
voorts tot bekentenis, en hun Vonnis wierd, door den Raad
van Ju(Iitie aldaar, opgemaakt, om onthoofd te worden: deeze
1 raf kwam den Gouverneur niet geévenredigd aan de mis
voor; by belette-da,enovrkmftigdeW,
dus,
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dus, naar zyne macht, de uitvoering van dat Vonnis, en zond
de Veroordeelden op naar Batavia, om aldaar nader, door het
hocgt e Gerechtshof van Neérlands Indië, gevonnisd te worden , 't welk hen allen veroordeelde om met de koorde geuraft
dit Vonnis wierd , den 7 Aug. 1777 , op het
re worden;
Casteelsplein te Batavia, des morgens tusfchen 6 en 7 uuren ,
Het was myn taak, deeze Gevonnis'aan hun uitgevoerd.
den ter dood te bereiden; een post, daar ik zeer tegen opzag,
en om myn gevoelig, en aandoenelyk gestel, en om myne jon't is (althans op Bage jaren en weinige ondervinding:
tavia,) eene kwade gewoonte , dat men allerhande nieuwsgierigen tot de ter dood veroordeelden toelaat, waar door hunne
gedachten nog meer van eene gezette en ernl{ige voorbereidinge tot de zoo naby zynde eeuwigheid verwyderd worden;
hierin voorzag ik ter(iond, en zorgde, dat niemand, buiten hunne begeerte , en myne toe(temming , by hen kwam ;
voorts zogt ik hen, naar myn beste weeten, getrouw,
en met liefde en. medelyden, -- te behandelen ; viermalen des
des nagts , en ook tusfchen beidaags bezogt ik hen ,
den des daags , bezorgde Ik hun de beste Krankbezoekers
die voorhanden waren , aan wien ik de noodige onderrichting
gaf, vooral ook, om niet altyd, zonder tusfchenpozing, met
de Veroordeelden te fpreeken , of -voor hun te leezen, maar
hun ook , nu en dan , tyd tot overdenking te laten:
telkens, als ik by hen kwam, had ik de gewoonte, om hen,
een voor een, eerst aan te fpreeken , en dan met en voor
hun te bidden; toen ik daags vóOr de executie van het doodvonnis weder zoo by hen was, en , na myn gefprek, volgens'
gewoonte, wilde bidden, was 'er een van de vier Matroofen,
(een voorbeeld van hardnekkigheid,) die zeer fmake!yk zyn
Tabakspyp rookte, en zelf ongenegen was, om hem, onder
het bidden, neder te leggen; hy eischte zelfs van den Cipier
VEUGE, zeer tranquil, een bitter Soopje;
ik onderhield
hem, met veel aandoening, over zyne verregaande ongevoelig
dat in die geduchte omftandigbeden, waarin hy zich-heid,n
bevond , daar, by morgen, omtrent deezen tyd , zich, zeer zeker, in de eeuwigheid zou bevinden ; dan hierop kreeg ik,
tot myne innige droefheid en ontroering, dit ontzettend anrwoord: „ 8! Myn Heer! als ik aan deeze galg niet gekomen
,., was, zou ik tog, met ter tyd , aan een andere raken!" ik
kon verder niets met hem vorderen, en hy flapte, zoo verhard,
de geduchte eeuwigheid in!

Harlingen,
den 7den Mey, 1796.

J. C. M E T Z L A R,
,'red. te Harlingen.
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at de voornaamfle pligten van een Christen veelal fchan.
delyk verwaarloosd worden , door velen van hun , vel•
D
he dien fchoonen eernaam dragen , vertrouw ik , dat van

geen mensch met , regt kan tegenfproken worden. Onder
deze voorname pligten tel ik vooral het verzuim van den
openbaren Godsdienst ; welk verzuim zo groot is , dat men
'er zich te regt over moet beklagen , tot fchande van liet Christendom. Hoe vele menfchen in de Maatfchappy, en wel in de
Maatfchappy van zogenaamde verlichte Christenen , welke zelden of nooit den openbaren Godsdienst bywonen
die of 't zich te laag rekenen, om zich met den gemeenen
man gemeenfchappelyk voor het Opperwezen te verneder
ren , als in den waan zynde , dat het hunne eer zou
kwetzen , wanneer zy zich zo vernederd aanilelden ; of
die anders, met den Godsdienst den fpot dryvende , gaarn
willen aangezien worden voor menfchen geheel zonder Godsdienst. Dan zulken verdienen waarlyk dien grooten eernaam niet maar mogen billyk aangemerkt worden als
Ongodisten menfchen zonder God of Godsdienst.
Doch onder dezulken , die nooit bykaus den openbaren
Godsdienst bywonen , vindt men ook zulken, die met dit
.1 meelsen den naam van Christenen wel degelyk waardig te
zyn, om dat zy, den Christen Godsdienst beleden hebben.
cie, niet gaarn zouden aangezien worden voor Ongodisten ,
of veragters van den Godsdienst ; die zelfs zullen voorge.
ven , overtuigd te zyn van de noodzakelykheid om God
te dienen; maar oneindig veel hebben in te brengen tegen
de wyze van Godsdienst-oefening , tegen de mingeween.
íkhappelykheid in de uitvoering van denzelven, en tegen de
Leeraars , de Verkondigers, de Predikers, van onzen God-dienst. Dan, vraagt men dezulken , of zy met dat al
van die verpligting niet overtuigd zyn? zullen zy antwoorden :
zeer wel daar van overtuigd te wezen ; doch dat ze thuis
even zo goed , als in de Kerk , waar 'c veelal tog niet
naar hun zin toegaat , Godsdienst kunnen houden ; dat ze
daar niet onttligc worden door gemeene uitdrukkingen ,
door eene menigte vertellingen , die zy in de Gebeden
aan God hoorera doen , die de groote hartekenner is , en;
dus alles weet vóór zy 't Hem kunnen vertellen , alle za'
ken , waar aan men zich grootelyks ergeren moet ; terwyl men een aantal gnderfcheide zoorten van menfchen iit
de gebeden voordraagt , die, of zomtyds niet eens in de
Kerk zyn, geene voorbidding kunnen vorderen; of door wel ke handelwys alle geul enfcbap , die daar plaats behoort
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ZEDELYSE BEDENKINGEN.

235
te grypen, word verbroken. Alle zaken die waar zyn ,
en op eene andere, eene gemeenfchappelyker, wyze behoorden behandeld te worden.
Doch ontslaat dit alles den
mensch van de verpligting om den openbaren Godsdienst waar
te nemen % In 't geheel niet: maar, behalven dit alles , onder
eens of zulke Lieden thuis ook Godsdienst oefe•-zoektmn
men , men zal , zo niet van alien, ten minsten van de meesten ,
bevinden , dat ze daar den tyd met heel wat anders, dan
met den Godsdienst , of Godsdienstige' zaken, doorbrengen.
.Het is dierhalven eene onbetwistbare waarheid, dat in de
Maatfchappy van Christenen eene menigte voorname pligten
fchandelyk verzuimd worden , en onder deze wel bovenal het
waarnemen van den openbaren Godsdienst. — Dan elk , die
'er zich aan fchuldig maakt, bedenke vey, dat by 'er verantwoording voor verfchuldigd is, en dat de dag ter verantwoording zeer féhielyk zal aanlichten. — Zal men den Godsdienst
laten varen , en weigeren waar te nemen , alleen om dat in.
de openbare uitoefening zaken voorkomen die eenigermate ilooten , of ten minoen afwyken van onze wyze van denken?
--- Hoe ligt zal men dan een voorwendzel weten te vinden , om zich van alle onderlinge pligten te ontslaan !
Hoe dra zal men dan een voorwendzel weten voort te brengen , tot verfchooning van veelvuldige wanbedryven, waartoe
onze zondige neigingen en verdotve bewegingen ons aandry.
ven !
Men zal zich weldra van alle banden van verpligting weten te ontslaan , en, zich den ruimen teugel botvie.
rende , leven naar de bedorve neigingen des harten, en niet
ontzien de baldadigfle ongeregtigheden te plegen.
-

Schoon een Heiden voor de Deugd pleit, en de Rede der.
zeiver noodzakelykheid aantoont hoe veel kragtiger zyn
de drangredenen niet , welke een Christen daar voor kan aan•
voeren t
Hoe veele tegenl}rydigheden fchynen zich niet op te doen
in de zigtbare Wereld, die., als men ze buiten derzelver verband befchouwt, ons veeIligt in twyfeling zouden doen vervallen ,
of ze wel door eene alvermogende hand , en alwyze oorzaak,
bellierd worden: — dan, by een nauwkeurig onderzoek, zal
men overal orde en nergens wanorde ontdekken ; en in de
orde , die God in het gefchapene houd , zulk eene oneindige diepte van wysheid vinden , dat men in verbaasdheid
zal moeten uitroepen : --- „ Hoe groot zyn uwe werken,
o God! gy hebt ze alle met wysheid gemaakt! De aarde is
vol van uwe heerlykheid , ook verkondigen de Hemelen uwe
eer en liet uitfpanfel uwer banden werkt "
1YGT_
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AEGTVAARn:GILaID ZENS TURKSCHEN REGTERS.

REGTVAARDIGHEID SENS TGRICSCHEN REGTERS,

Eene waare Gebeurtenis.
(Uit

het Engelsch.)

en Engeisch Heer, die, eenige jaaren geleden, in Gezant•
fchap was by de Porte, deelde de volgende Gebeurtenis
mede:
Voor de Regtbank van een jongen Cadi, te Smirna, werd.
eene zaak in Regten behandeld, welke kortlyk hier op neder
kwam. Een Arm Inwoonder, maakte eisch op een Huis 't
welk een Ryk Man hein ontweldigd hadt. De eerstgemelde
bragt de Bewysfiukken voor zynen rechtmaatigen eisch op
den Eigendom by; maar de laatstgenoemde hadt zich voorzien
van eene menigte Getuigen , om die liewyzen te verzwakken ;
en, om de blykbaarheid van zyn Regt geldig te bewyzen, gaf
hy den Cadi, ten gefchenke, een Zak met honderd flukken
Gouds, elk ter waarde van een Ducaat. De Cadi nam den
Zak met Geld aan.
Wanneer her op de zaak aankwam , verbaalde de Arme Man
de geheele toedragt der zaake, en bragt Papieren ten bewyze
te voorfchyn; maar het ontbrak hem aau de weezenlyktle en
alleen voldingende proeve. Getuigen.
De Ryke Man, van Getuigen als omringd, flelde daarin de
Irragt van zyn bewys . en drong aan op het mangel van dee.
ze in zyne Party; en wilde daarom, dat de Cadi een Vonnis
ten zynen voordeele zou vellen.
Naa dat hy deswegen de fterkfle aanzoeken gedaan hadt,
baalde de Regter, met de grootfie bedaardheid, den Zak, met
Gouden flukken gevuld, van onder zyn Sopha en voerde den
Ryken Man, die hem daar mede hadt zoeken om te koopen ,
op een volernfligen toon, te gemoete: „ Gy hebt in het Regts•
geding groflyk misgetast; want, indien de Arme Man geen Ge,, tuigen ten zynen voordeele kon bybrengen , kan ik 'er ten min„ ften vyf honderd aanvoeren!" Hierop fineet hy, met
alle tekenen Evan verontwaardiging, den Zak Gelds van zich af, en
wees het Huis den Armen Klaager toe.

N A - B E R I G T.
Het Stukje , de Standvastige Minnaar , geen voorbeeld van
navolging zynde, en weinig leerzaams behelzende, kan niet geplaatst worden.
En verder kan de Zender gerust zyn, dat aan zyn verzoek
zal voldaan worden.
De 8edaéteur.

MENGELWERK,
TOT FRAAIE LETTEREIN, KONSTEN EN WEETEN"
SCHAPPEN, EF-TREKKELYK,

1f[EDENVOERING1 WAAR IN HET CHARACTER VAN K0NING DAVID ONPARTYDIG ONDERZOGT EN ArGESCIiETST WORDT. Door BEILBY PORTEUS, DD.

Bisfchop von Londen (*).

Jae HEFRE heeft zich een Man gezagt naar zyn harte,
en de HEERE heeft heng geboden een Voorganger te gyre
over zyn Volk. I SAM. Klif: i4,

N

Noodloos is het, U te onderrigten , dat de Man, van
j welken, in de aangeduide woorden SAMUELS, ge."
fprooken wordt, DAVID is , Koning van Israël. De benaaming van een Man naar GODS harte is eerie, aan allen
bekende onderfcheiding , die, nooit uitdrukíyk omtrent
iemand anders gebezigd, door íangduurig gebruik alleen
op hem wordt toegepast (t).
De reden van deeze onderfcheiding oordeelt men doorg aans te moeten zoeken in de uitfleekenheid: zyns Zedelyken Gedrags: naardemaal een GOD; die te zuiver van
gogen is dan dat by onregt kan aaiifchotwen , nimmer
ver:

(* ` Deeze Redenvoering was ,00rfpronglyk gefehreeven .e4*
tiitgefprooken •voor de Un.iverfiteit_te .Cambridge, iii den jaare
x761 , ter wederlegginge van een zeker Gefchrift, 't we;k e*
tyd van toejuiching en roem Iade onder zeker 41ag an Leezers; doch n:u, gelyk dit het .doorgaande lot is van dusdanige voortbrengzelen , geheel vergeeten ligt, Die; gedeelten,
derhalven, van deeze Redenvoering, welke eene "meer onmiddelyke betrekking hadden tot dit Gefchrifr , zyn nu
wegti gelanren en is dezelve , over hei geheel , min gefchil.
voerend en meer opwekkend, en daar.dobr, zo te'-hoopen is,
nuttiger , geworden, [ Dus veranderd ;zag dezelve in 't jaar
licht]
-a79ghet
(t ' Eger zyn Benaamingen van gelyke betekenis andere^8
gegeeven, gelyk wy vervolgens ^aile t aan oenen,

;

;
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veronderfteld kan worden daar in genoegen te fchep
ren , en dit dagt men moest het geval weezen, indien
de Man raar GODS harte eenigermaate in het fluk der
Zeden gebrekkig was. Op den grond. deezer veronderftel.linge, hebben zommige mistastende Vrienden van den
Godsdienst, om deeze keuze des Allerhoogften te billy.
ken, het noodig gekeurd te bewyzen, dat DAVID'S byzonder perfoonlyk Chara &er geheel onberispelyk was; en
eenige geflaagene Vyanden van den Godsdienst hebben,
om deeze keuze te bedillen, zich niet minder moeite gegeever. om DAVID in het ongunfrigite licht te plaatzen.
Doch de een zo wel als de ander fchynt my toe het
geval verkeerd begreepen , en vergeeffchen arbeid aan
te hebben. Het was, myns bedunkens, niet om-gewnd,
de Heiligheid van DAVID'S Leeven, maar om redenen van
Benen geheel anderen aart, dat hem deeze Eernaam wierd
toe gevoegd.

Het wordt, geloof ik, algemeen erkend, dat het hoofd
yoodfche Volk van het overige-ogmerkvanGOD,iht
des Men schdoms af te zonderen, beitondt in de kennis
van HEM,. door middel van dit byzonder Volk, te doen
íland houden, en den Dienst des éénen waaien GODS,
ie midden eener Afgodifehe Wereld, te bewaaren. Dit
was de groote grondfIag der geheele Yoodfche Staatkunde; dit het voornaam doel van der , ooden Wetten,
en van alle GODS bedoelingen ten hunnen opzigte. Wie,
derhalven, zich ernftig en moedig kweet in dit groot
einde van de Joodfche Theocratie te bevorderen , mogt,
op de eigenaartigfte wyze, gezegd worden een Man naar
GODS harte te weezen; dewyl hy handelde overeenkomftig
met GODS groot oogmerk; by deedt wat GOD wilde gedaan hebben , , en bevorderde het groot doel des Aller.
boogílen.

Dit nit was juist liet Chara &er van DAVID, de uitfeekendffe byzonderheid in zyn leeven. Hy was een
opregt en hartlyk liefhebber van zyn Vaderland, een vol yverig waarneemer der Lands-Wetten, in tegenkanting
van alle Afgoder y , van welke hy zichzelven en zyti
Volk op dep verften affiand verwyderd hieldt (*). --.
liet was, derhalven, niet om zytie byzondere Drugden,
maar

(*) Zie ka cLiatc in 4. XIII. 22. PtTRICx, i Kon. XV,,
is 5.

OVER HET CHARACTER VAN DAVID.
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rr ar om zyn openbaar Gedrag, niet van wegen eene
vieklooze zuiverheid van Zeden , maar uit hooiJe
zvtls atkeers van fgodery, en zyne firikte aankleeving
aan de Burgerlyke en Godsdienftige Wetten (*) zyns
Lands, dat DAVID vereerd wierd met den Eernaam van
een Man naar Gops harte (t).
Indien eenige Christen-Schryvers veronderfteld hebben, dat deeze Eerbenaaming het merkteken was van Ze
delyke Volmaaktheid, en , ingevolge hiervan, DAVID'S
Chara &er opgegeeven hebben tot een voorbeeld van
Deugd, hebben zy, met een zeer goed oogmerk, zeer
onoordeelkundig gehandeld. De boven opgegeevene
Verklaaring blykt het meest overeen te komen met de
Taal der Heilige Bladeren, niet het algemeen beloop var>t
DAVID'S Leeven, met de natuur der Joodfche Bedeeling,
en de oogmerken van den Godlyken Insteller,
By het geen aangedrongen is, ten voordeele der ge.
geevene Verklaaringe , door een zeer uitmuntend Scbrvver (4-), mag gevoegd worden, dat, fehoon DAVID ir)
deeze enkele plaats, de Man naar GODS harte genoemd
wordt, men nogthans vervolgens alleen van Item leest
even als van verfcheide andere Koningen, , dat by deedt
„'t geen rept was in de oogen des Heeren (s)," welke
uit-

2

(*) Een merkwaardig voorbeeld Van DAVID'S naauwgezetto
waarneeming dor Wet , in zich flipt te houden aan liet Ver!
bod, DEUT, XVII: i 6. gegeven, tegen het gebruik van Ruim
tery in den Oorlog, zie men by Bisfehop sna1rocK op Prophecy, Disf. IV. p. 37 0 , 375. En mogelyk dat zyne pnveranderlyke gehoorzaamheid aan deeze belangryke Wet, „ inge,, rigt om een ttandhoulende Proeve te weezen van Vorst en
,, Volk, of zy vertrouwen hadden op GOD hunnen Verlosfer,"
niet weinig toebrag.t om hem ,deeze zo zeer benyd.e onderfpbei,

ding

te bezorgen.

(t) Het gaat vast, dat ABRAHAM de Vriend vat; coo ge"naamd wierd (eene ondetfcheiding niet min. opmerkelyk daj
die van Koning DAVID) om de hier gemelde reden, van wegegt
zyn aankleeven van 't Geloof in , en den Dienst van, dei, éér
tien waaren con in tegenkanting van de Afgodifche Volken,
onder welken by leefde. Zie cLettKa's Serm. Vos. ii. I.?isf. ; $p
p. 50. Dubl. Edit. 1751 , en LE C,ERC in QfI VI: 9.
(I-) Divine Jegation of Mo/gis t Vol. III. b. ^¢, '. b, p, 334a
(5) t I{orl. XV 5.
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uitdrukking fchynt te bedoelen het zelfde denkbeelcl ijl
te boezemen, en het met de daad ook doet, als de andere; want het zal niet gemaklyk vallen een verfchil
te vinden tusfchen „ het doen naar iemands hart" en
„ het doen van 't geen goed is in zyne oogen." _. Met,
derhalven, de betekenis van deeze ipreekwyze te bepaalen, zullen wy tot de rechte waarde komen van die wy
in den Text ontmoeten. De uitdrukking nu, „ van te
„ doen wat regt is in de oogen des Heeren," wordt bee
ilendig en eenpaarig gebezigd omtrent de zodanigen, die
uitftaken niet zo zeer wegens hunne Deugden in hun
byzonder leeven, dan wel ten opzigte van hunnen yver
in de Koninglyke Waardigheid, wegens hun afkeer van
de Afgodery,, en zorgvuldige inagtneeming der Wet.
Dus, wanneer 'er van ASA gezegd wordt „ dat hy
„ deedt wat goed en regt was in de oogen des Heeren,"
vindt men 'er deeze rede van gegeeven: „ want hy
„ nam weg de Altaaren der vreemde Goden, en de
hooge plaatzen; hy verbrak de beelden, hieuw de bos.
„ fchen om, en beval Juda, den Heere, den God hun
„ ner Vaderen, te zoeken, en wetten en regten te hou„ den (*)." Geen enkel woord van ASA'S Zedelyk Chaxa&er, fchoon men, uit zyn doen van 't geen niet alleen
i-egt maar goed was, dit natuurlyk zou mogen wagten.
Ten anderen, wanneer wy leezen , dat SALOMO'S
Bart niet volkomen was voor den Heere zynen GOD; dat
by niet ten vollen wandelde naar den Heere, als zyn Vader DAVID gedaan hadt , dient ten bewyze van deeze
felling, dat zyne Wyven zyn hart tot vreemde Goden
neigden (t). Waaruit, ten vallen, blykt, dat de Volhome,aheid van DAVID'S hart voornaamlyk beflondt in zyne
onfchendbaare verknogtheid aan den éénen waaren GOD,
van welken by nimmer afweek, noch ter rechter noch
ter flinker hand.
Indien deeze Verklaaring, gelyk onzes inziens ten vollen blykt, geheel overeenftemt met de waarheid en de
Schrift, vloeien daar uit onmiddelyk, en gansch natuur
gevolgen:
-lyk,dez
Vooreerst. Dat, om GoDs keuze van een Man naar
xyn hart te verdeedigen, of de waarheid der Schriftuure
iPn
(*) 2 CxnoN. XIV: 2,

(t) x Koiv.. X1 g.
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in dit te boek te Hellen, 'er geene noodzaaklykheid altoos is om te bewyzen, dat zyn Zedelyk Gedrag vlekloos was, of af te weeren alle de befchuldigingen tegen
hem ingebragt : dewyl, deeze keuze uit andere beginzels
voortgekomen zynde , 's Konings byzonder gedrag hier
geheel niet in aanmerking komt (*).
Ten tweeden. -Dat wy geene gevolgen, ter begunftiging
van eenig misdryf om het in onszelveii te regtvaardigen,
daar uit kunnen afleiden, dat het gepleegd is door een
Man naar GODS harte. Naardemaal, fchoon zyn overeenkomflig gedrag met GODS wil, in eenige zeer gewigtige
omfandigheden, hem geregtigde tot die Benaaming, nogthans elk misdryf in Hem (even als het moet zyn in
elk menschlyk fchepzel) een voorwerp was van GODS
hoogst misnoegen, en dikwyls ook van zyne traffe.
Ten derden. Dat zy, die zo veel moeite genomen hebben om het Character van DAVID belachlyk te maaken
en te fchandvlekken, met oogmerk om dus zydelings het
gezag der Heilige Schrift eene wonde toe te leengen,
alleen hunne kwaadaartigheid aan den dag bragten, zonder 'hun oogmerk te bereiken. Om dat, hunne geheele
redenkaveling gegrond zynde op de veronderftelling, dat
DAVID door -GOD verkoozen was uit hoofde van eenige
Zedelyke uitfteekenheid, deeze grondlag weggenomen
zynde, het geheele gebouw van betijtingen , fmaad- en
lasterredenen, daar op gevestigd, geheel inf'cort.
Dat egter niemand, uit het geen wy dus verre gezegd
hebben, afleide, dat DAVID'S Charaáer eenigermaate moet
be(*) Men heeft opgemerkt , dat DavID'S Zedelyk Character
als vlekloos fchynt voorgedraagen te worden, (I KON XV: 5.)
uitgenomen het geval met URIA. Wy antwoorden, dat de
Schriftuur hier (gelyk op veele andere plaatzen) noodwen
verftaan moet worden als enkel in 't algemeen te fpreeken;-dig
te verflaan geevende, dat DAVID'S gedrag over 't geheel goed
en regt was, en dat, fchoon hy,mogt fchuldig ftaan aan andere misdryven , geene nogthans zo groot en fchriklyk waren,
of zo rechtdraads aangekant tegen de uitdruklyke Geboden van
COD, als dit: en daarom niet zo noodzaaklyk als met den vinger
behoefden aangeweezen te worden. Wie bedreevenheid bezit
in den (preektrant der Heilige Schryveren , moet toeftemmen ,
dat dezelve niet alleen veroorloft, maar fteeds vordert, het
maaken van dusdanige bepaalingen. Zie MATTII. V: 48. CLAttzE's

Serm. Vol. I. p. 61. Vol. II. p, 404.
Qá
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befchotiwd worden in dat afzigtig licht, waar in cteeze"
Schryvers 't zelve hebben zoeken te plaatzen. Want,
fchoon men moet bekennen, dat diens Voriten Zedelyk
Charaéter verre is van onberispelyk te zyn, het egter
#tiet minder . waar is, dat (uitgenomen de bekende en erkende misdryven, welke niemand zal onderstaan te vergoelyken, of te ontkennen en die by zelve met het diepgaandst berouw betreurde) elke vlek, die met zo veel
voorbedagte boosaartigheid op zyn Charaáter geworpen is,
Voor een groot gedeelte, zo niet geheel, kan uitgewischt
;

worden,

Het is nmyn oogmerk niet hier te treeden in eene by
zondere wederlegging van alle de fmaadredenen en beinhuldigingen tegen hem ingebragt. Dit zou niet voegen
aan den aart deezer Redenvoeringe , en ook niet te
brengen weezen binnen het gewoon beltek daar aan voorgefchreeven: - Doch, daar de zwaarfte, en in de daad
de eenige fchynbaare, befchuldiging, tegen DAVID niet alleen ingebragt, maar tegen het geheele Yood/rhe Volk,
die van fJ'reedheid is; eene belchuldiging, welke, buis
ten Benige van die vergrootingen, welke men daar aan
heeft toegevoegd, gefchikt is om den diepsten indruk op
braave harten te maaken; zal ik, om die reden, eenige
bedenkingen; deeze byzonderheid betreffende, in 't midden
brengen, welke kunnen dienen om de onbedagtzaameia
eenigzins op hun hoede te doen zyn om alle onnodige
en haatlyke verzwaaringen weg te . weeren, en, in zeken
ren voege, reden te geeven voor het geen misfchien niet
geheel kan geregtvaardigd of verfchoond worden.

Wy, die leeven in deeze verlichte en befchaafde ty«
kleii; daar onze Zeden verzagt zyn door de Kunften en
, en onze Zielen met menschlykheid
Westenfchappen
e
Vervuld door den goeddaadigen geest des Christe^idoui.s,
Voelen ons boven maate getroffen over veele dingen, die
in de ruwere eeuwen der oudheid niet befchouwd wer.
den niet zo veel affèhriks als dezelve verdienden: Wy
kunnen niet nalaaten deeze verrigtingen tot onszelven
t'htris te brengen, en toe te pasfen op onze eigene Eeuw
en, Volk ; veronderf }ellende dat ze gedaan zyn onder dezelfde voordeelen, , welke wy tegenwoordig genieten, en
,gevolglyk als dezelfde maate taan fnoodheid influitencde,
n.an welke wy. zouden fchuldig haan door het pleegen
i'an dezelfde n isdryven; Tiaar, fchoon dit eerie zeer natuurlyke Wyze van oordoelen is, kan dezelve niet regt.
maai
.
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ii tig gekeurd worden. Om te beflisfen over de ver

-dienfowavrtneigMfch,ovan
eenige Maatfchappy van Menfchen, in een afgelegen tydperk, moeten wy zeker in aanmerking neemen het
ineen Charaéter der tyden waar in zy leefden, de byzondere denkwyze en regelen van bedryf welke toen
beerschten.
Indien wy deeze waarneeming op Koning DAVID toepasfen, zullen wy bevinden dat by leefde in eene Eeu.
we, toen de Wereld in onkunde en barbaarschheid gedompeld lag; toen de Menfchen verdeeld waren in een
aantal kleine Koningryken en kleine Gemeenebesten; toen
zy zich opilooten in verflerkte Steden, en 'er zelden uit
dan om met hunne nabuuren te vegten: want ie--togen
der nabuur was een vyand (*). Geene kunst dan de
kunst des Oorlogs was toen ten tyde bykans bekend, en
deeze betlondt, in zo veelen , als mogelyk was, te ver
overigen in flaaffche ketenen te kluisteren.-delgn,
In zulk een ftaat der dingen moest noodzaaklyk volgen,
dat menfchen, gewoon aan bloedftorten, en tot moorden
opgebragt, ongevoelig verhard moesten worden tegen de
indrukken van Menschlykheid, en eene hebbelykheid van
Wreedheid verkrygen, die een kleur geeft aan hun geheelen leevensloop, zelfs het aangezigt des Vredes met
bloed befpat, en iets afzigtigs byzet aan den gebeden
loop der burgerlyke, gezellige en huislyke, pligten. •Wy hebben, derhalven, ons geenzins te verwonderen,
dat de ooden befmet waren met deeze algemeen heer
woestheid van Zeden. Wy moeten hun niet be--fchend
lasten met meer dan hun aandeel in de algemeene boosheid ; wy moeten hun niet afbeelden als een Volk onderfcheiden door hunne Wreedheid ; maar als een gedeelte uitmaakende van de barbaarfche Wereldbewoonderen.
Men zal, misfchen, denken, dat, fchoon deeze wyze
van redenkaveling in 't algemeen als voldingend konne
toegeftaan worden, dezelve nogthans dezelfde kragt niet
hebbe ten opzigte van de _Vooden, als ten aanziene van
an-

—
alge

(*) De that van Engeland onder de Saxifche Heptarchy
kan ons mogelyk eefi flaauw denkbeeld geeven van de barbaarschheid aller Koningryken in de vroegere Eeuwen dec
Wereld.
Q4
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andere Volken; dewyl de Jooden GODS byzonder en nit.
gekoozen Volk waren, zy ook boven andere Volken behoorden uit te fteeken in Goedaartigheid als in alle andere Deugden. Maar men Nebbe zich íleeds te herinneren ('t geen de Allerhoogste zelve zo dikmaals verklaar•
de (*», dat het niet was ,, hunnenthalve", of „ van we.
„ gen hunne eigene Geregtigheid," dat zy waren uitgekoo4
Len; maar (even als in het geval van DAVID, hier boven
verhield,) om andere redenen ; om de kennis van den
éénen waaren GOD en den Dienst hem verfchuldigd, te
bevorderen; om de Godlyke plagt in het doen van Wontierwerken, ten toon te fpreiden, en om diens Oordoelen
-uit te voeren over de onbekeerlyke Volken, wier hoogi}ygende boosheid toen ter ftraffe ryp was, De zedelyke
Goedheid der ,?ooden, derhalven , geen byzonder voor
an GoDs keuze, hebben wy, enkel uit dien-werpzynd
Loofde, by hun geen ongewoone maat van Deugd te wageen, of Bene uitzondering van de heerfchende Ondeugden
hunner Eeuwe.
Ja, zo weinig reden hebben wy om eenige buitengenieene voorbeelden van Menschlievenheid uit de byzonderheid hunner omfl:andigheden te wagten , dat deeze ei=
gentle byzonderheid , zonder het toebrengen van groote
om- en voorzigtigheid, gefchikt was om eene ongunílige
wending aan hunne Volksgeaartheid te geeven. De on.
derfcheiding , hun verleend, fchoon weezenlyk niet op hunme verdientten gegrond , boven alle andere Volken, bezielde hun eigenaartig met een al te hoog gevoelen van
zich zelven en deeds hun een te verfmaadend denkbeeld
van andere Volken opvatten. — Hunne uitfluiting van eene
vrye en algemeene verkeering met de omliggende Volken, (schoon volftrekt noodzaaklyk tot de gewigtigfte einden) kon egter ítrekken om hunne denkbeelden bekrompen,
en hunne menfchenmin zeer bepaald, te maaken. De
verregaande afkeer, dien zy met regt koesterden van de
Ondeugden der Nabuurvolken ; kon ligt de paalen van
gepaste verontwaardiging overfchreeden; en die ongeluk
taak, hun opgelegd, om de-kige;fchondzaly,
hoogstmisdaadige Volken van Canaan uit te rooijen, kon
hun al te ligt vervoeren om de grenzen der Menschliehenheid te overfchreedein in min rcgtvaardihbaaro gevallen.
;

;

(*) DEur

IX; 4, 5'
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len. Indien, onder den invloed van alle deeze omftandigheden, de ooden niet onmenschlievender waren dan
hunne Nabuuren, verdienen zy zeker eenigen lof; waren
zy het, dan pleiten deeze omftandigheden ten hunnen voor
blaam zal niet rusten op de geaartheid des-del,n
Volks, of de geaartheid van hunnen Godsdienst.
Men heeft, ik ben des niet onbewust, dikwyls beweerd,
dat der yooden Wreedheid die van eenig ander Volk,
niet alleen van hunnen tyd, maar van alle Eeuwen der
Wereld, overtrof. Dit, nogthans, heeft men meer met
veel zelfvertrouwen gezegd, dan klaar beweezen. Uit het
weinige, 't geen wy weeten van Volken gelyktydig met
de ,?noden, in de vroegfl:e tvdperken hunner Geíchiedenisfe, doet 'er zich geen rede altoos op, om zich te verbeelden dat zy van een goeddaadiger aart waren ; en
hoorden wy minder van hunne Wreedheid, het is om dat
wy minder van hunne Gefchiedenis weeten (*).
't Geen zulks hoogstwaarfchynlyk maakt, is, dat, in veel
laater eeuwen, wanneer de gemoederen der Menfchen zeer
veraagt en gelenigd waren door de befchaavinge des Burgerlyken Leevens, men by hun minder weezenlyke, fchoon
opgefmukter; Menschlievenheid dan by de • ooden aan
ik geloof, dat 'er onder myne Toehoorderen-tref.En
weinigen zyn, die zich, op dit oogenblik, geene herhaalde
voorbeelden van Wreedheid herinneren in de bloeiendfle
tydperken der meest befchaafde Heidenen , welke zeer
verre overtreffen 't geen men kan aanvoeren uit de bloeciigíle bedryven des , oodfchen Volks (t).
Wel(*) Uit de fchriklyke gewoonte, welke wy weeten dat plaats
lfadt by de Canaaniten, om hunne Kinderen aan hunne Afgoden op te offeren , mogen wy met reden vermoeden, dat
die Nabuoren de Yooden in Wreedheid verre overtroffen.
(t! Verfcheide daaden van Wreedheid. aan Koning DAVID en
het odfche Volk toegefchreeven, blyken, op een nader onderzoek, alleen toegekend te moeten worden aan eene onnaauw.
keurige Vertaaling van byzondere plaatzen in het Oude Testament.
Dus leezen wy, 2SAM. Xl1: 35, dat, toen Rabbah (de Hoofd
fninroniten was ingenomen , DAVID „ het Volk dat-ftader
„ daar in was uitvoerde , en liet. leidde onder zaagen , en on.
der yzeren dorschwagens en onder yzeren bylen, en het door
den Ticheloven deedt doorgaan." --- Hier uit leidt men af,
dat DA'71D deeze Menfchen door de uitgezogtfle en ongehoorde pynigingen ter dood brast. Doch verfeheide geleerde
$chrifQ$
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Welke ook de onmenschlykheden der israe7iten waren,
zy hadden die bezwaarende omfrandigheid niet, welke die
der Heidenen vaak vergezelde, te weeten, dat zy die oefenden omtrent hunne eigene Landgenooten, hunne trouwi}e Bedienden, hunne naaste Bloedverwanten, en dierbaarfie Vrienden. De bewyzen voor hunne Wreedheid worden voornaamlyk, zo niet geheel, ontleend uit hunne behandeling der omliggende Afgodifche ' Volken. — Maar,
wanneer wy in opmerking neemen, dat de Wetten der
Natuur, en het Regt der Volken, toen zo zeker niet bepaald waren, als ze naderhand bepaald wierden; dat men
de Oorlogen toen voerde op woeste , niets verfchoonende, en alles verdelgende, beginzelen; en dat de Volken,
die het gewigt hunner wraake op het zwaarst gevoelden,
niet alleen hunne oude en geflaagene vyanden waren,
maar zo onverbeterlyk en verdoemlyk boos (*), dat hunne
boosheid om f{ raffe riep, van welke ftraffe de 7ooden alleen
de werktuigen waren in de hand des Almagtigen , zal
men ligt ontdekken, dat dusdanige bewyzen geenzins
weipasfend of voldoende zyn. De waarheid is, dat
deeze voorbygaande en toevallige betooningen van Wreedheid, fchoon van zulk eenen aart, dat zy, op het eerfte
gezigt, ons zeer moeten troffen en tegenftaan, nogthans
niet zo eigenlyk gefchikt zyn om een Volkscharaaer te
bepaalen, en een Volk uit eigen aart barbaarsch te noemen, als die vastnefelde en feeds flandhoudende grondregelen van inwendige en huislyke Wreedheid, die nimmer in het 7oodrehe Staatsbetluur beflonden; maar algemeen aangenomen en in zwang waren, en aangemoedigd
werden door de Wetten, en toegejuichd door de Gefchied•
fchryvers van die eigenfte Volken, die alle andere, by
hun zelven vergeleeken, voor Barbaaren hielden, en met
dien
Sehriftuurverklaarders hebben getoond , dat de Overzetting
deezer plaatze veel naauwkeuriger en overeenkomstiger met
het oorfpronglyke zou weezen, indien men dezelve in deezer
voege vertolkt hadt: „ Hy zette hun aan zaagen, aan yzeren
„ dorschwagens , aan . yzeren bylen , en deedt hun in de
„ Tichelovens arbeiden." 't Geen , met andere woorden, wil
zeggen , by deedt hun harden en zwaaren arbeid verrigten ,
aangeduid door de Werktuigen en de Werkplaatzen, hier opgenoemd. Zie Mr. ORMEROD'S Remarks on Dr. FRIESTLGY'S Dis.
guifitions , &c. 2 Ed. p. 72.
*) Zie eene optelling hunner gruwelen, LEVIT. XVIII.
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dien naam beflempelden. Het zyn deeze, fchoon 'er de
Schryvers minder op stil ftaan, en de Leezers 'er minder
ttgt op geeven, die nogthans meer flryden met de 1Niensch-

lykheid, meer verdelgend zyn voor het Menschlyk geƒlacht, en meer kenmerktekenende en befisiènde blyken

opleveren van eenen boosaartigen geest, dan die toevallige mishandelingen en buitenfpoorigheden , om welke
te vermelden de Gefchiedboekers doorgaans al de kragt,

om iets fchriklyks te beíchryven, beproeven (*).

Ik
(*) Geen Schryver is 'er, 't zy oude of hedendaagfche, die
net zulk eene niets onderfcheidende en onbegrensde bitterheid
tegen de 7ooden in 't algemeen uitvaart , als VOLTAIRE . 'Er
zyn weinige zyner laatlle Schriften in ondicht, in welke by
dit ongelukkig Volk niet heeft ingevoerd', met den toeleg om
hun met verwyt te overlaaden , of belachlyk ten toon te ftellen,, Maar zyn yver loopt vaak zyne voorzigtigheid voorby,
ais mede zyn agt flaan op de waarheid, en, in fiede van de
verontwaardiging der Menfchen tegen hun gaande te maaken ,
wekt by die tegen -zichzelven op. Uit ontelbaare voorbeelden
van deezen aart, zal ik 'er flegts één uitkiezen. In zyn

Diliionaire Philofophhigue, ART. 4ntlzropophages, onderrigt hy ons,

dat de 7ooden, ten tyde van EZECH(EL , de gewoonte moeten
gehad hebben om Menfchenvleesch te eeten; naardemaal die
Propheet hun verzekert, dat, indien zy zich manmoedig tegen
den Koning van Per/Ze wilden verdeedigen, zy niet alleen eetgin
zouden de Paarden hunner Vyanden, maar ook de Ruiters en
Krygsláeden zelve. Hoe zeer zal de Leezer verfleld flaan ,
(indien hy niet eenigzins kennis heeft aan het Charat^ter en
de Schryfwyze van den Heer VOLTAIRE, )wanneer hy, EZECHIEL
opflaande, bevindt , dat dit geheelenal een verzinzel is van
VOLTAIRE, en dat het niet de .7ooden zyn , maar de Roofvogelen
en de Beesten des L'elds, die in den Houten en hoogzwellenden trant der Propheeten worden opgeroepen , „ om her
„ vleesch te eeten der Magtigen , en het bloed van de Vor„ lien der Aarde te drinken." EZECH. XXXIX: 4, i7, r8.
't Is jammer, dat die geestige Schryver, om zyn eigen wil ,
niet een weinig meer agt Iloeg op den raad van een Vriend,
die hem en zyne treeken wel kende, de laatst overleden
Koning van Pruisfen. Deeze Vorst, in een zyner Brieven aan
VOLTAIRE, doelende op een zeker voorval tusfchen dien Schry-

ver en een '7oodsclz Kooptraan , 't welk zyne Majelleit een
laag fuk noemt, (en 't geen mogelyk eene reden oplevert an
deezes Mans onverzoenlyken haat tegen her geheele Volk) fchryfr:
„ Ik hoop, dat gy geen meer flrvds zult voeren, of met het.
,, Oude of met het Nieuwe Verbond. Zulke tlrydvoeriugeu
„ ver-
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Ik weet, dat de Verdelging der Canaaniten den 5ooMOSES, en dat geen
minder dan Godlyk gezag hun verboodt,deeze Volken
,oenige genade te betoonen. Dit is waarheid, en teffens
zeer beflaanbaar met eene Bedeeling, in den grond goed
indien wy GOD befchouwen in het licht,-dáaig.Wnt,
waarin by altoos , ten aanzien van deeze tyden, moet
beschouwd worden , niet alleen als de algemeene Belieerfcher des Menschdoms, maar als de meer onmiddelyke Regeerder en Wetgeever des ,?oodrehen Volks, en
als gehoorzaamheid aan zyn Oppergezag, onder de .7ooden in 't byzonder, en onder alle Volken in zekere maate, aandringende door tydlyke Straffen en Belooningen,
was het niet meer een schennis van Goedertierenheid in
Hem, om zulke Strafwetten tegen de Canaaniten vast
te Rellen, of in hun om ze uit te voeren, dan het zou
weezen in een Vorst, als by zyne wederfpannige Onderdaanen ftrafte door de hand van getrouwe Onderzaaten, of voor hun die ftraffe uit te voeren. Zodanige
voorbeelden` van geftrengheid zyn noodzaaklyk tot wel
Staat, en (trekken om de fnoodheid der-zynvade
Boozen te beteugelen ,' en zich van de gehoorzaamheid
der Braaven te verzekeren (*).
tien geboden was in de Wet van

,

„ verfchaffen geen eere; en, fehoon gy meervernufts bezit dan
„ iemand in Frankryk, kan het niet misten of gy zult uwe ag.
ting door zulk een gedrag krenken."
De yooden hebben, nogthans, een zeer bekwaam en welfpreekend Verdeediger gevonden in den Schryver der Lettres de que.
gres Yuifs Portugais & Alleman a M. VOLTAIRE. Paris 1 759.
[Eerre ]Vederduitfche Vertaaling hiervan is voorhanden by onzen
Boekhandelaar J. YNTEMA.] Zie ook Div. Legation, Vol. LV.
b. 5. f 1. p. 139.
(*) De volllrekte noodzaaklykheid om de Canaaniten uit te
rooijèn, of althans hun Staatsbefiuur te verdelgen; liet byzonder eigenaartige om dit door het Zwaard der ooden te
doen; de groote en weldaadige oogmerken, welke beantwoord
werden door der Jooden afzondering van de rest der Wereld;
de voordeelen , welke alle andere Polken daar van trokken; en
veele andere byzonderheden der Godlyke Huishouding, met
optigt tot dit buitengewoon Volk, worden klaar en zeer voege(yk ontvouwd, in Bihop LA w's Confederations on the Theory
of Religion, p. 82 -98. 3 Ed. — Zie ook nuTLEtt's Analogy,
P. II. Ch. 3. p. 267. ¢ Ed. 1750.

(Het Vervolg en Slot in ons naaste Stukje.)
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Sal 14cidurn ES entiale Tartar!
CryJlálli/atum,

LETS OVER HET

MEDEBURGERSi

D

aar de Burger KASTELEYN ons in zyne Chemifciie.
Schriften ook heeft nagelaaten eene bereiding vati
het Sal Acidum Esfentiale Tartani Cryflalli/atum , en men
dit Zout thans hier te Lande met veel voordeel gebruikt
in Gal- en Slymziekten, enz. koude ik niet afzyn, myne
Medeburgers, door uw geagt Maandwerk, een naauwkeurige bereidingswyze van dit Zout op te geeven; te meer,
om dat veelen de Schriften van den beroemden KASTE
ontbeeren, en ik dit Zout onlangs zag bezigen,-LEYN
waar het Vitrioolzuur wel degelyk in aanwezig was, 't
welk echter zo niet behoor te zyn, en dus aan het oogmerk van den Voorfchryver veeltyds niet voldoet.
Om hetzelve als dan te bereiden, neeme men pulv. Cretin
jxvi ; deeze kookt men met water eenigen tyd in een tinnen
vat; als men dit laat bezinken, zo fcheiden zig van het kryt
veele vuiligheden , en het water heeft een onaangenaamen
(maak aangenoomen; dit vogt werpe men weg, en giete
op dit gezuiverd kryt dertien pinten warm water; men
laat dit kooken , en doe hier by , beurtelings, (onder een
geftadig roeren, zodanig dat telkens de opbruifching geëindigd is voor eene volgende , inwerping) pulveris Cremoris Tartan, zo veel genoeg is tot eene vereischte ver
welk gewoonlyk is indien men 'er xr,v1-zadign,het
by gedaan heeft. De verzadiging getroffen zynde, giet
men het vogt door een fyn linnen doek (*). De op
den doek gebleevene papagtige Stoffe word nu zorgvuldig herhaalde maaien met kookend water afgewasfchen o
waar door men 'er een bruin zwarte Stoffe affchei.dt.
Nu neeme men die zuiver afgewasfchen Stoffe, doe dezelve in het tinnen vat,en vermenge ondertusfchen xiii
Vitrioolzuur met 7 pinten warm water; men giet deeze
by
4 ) Dit heldere vogt kan men, des begeerende, uitwaafe
tnen, en verkrygt hiervan *xiv Tartarus Tartarifatus, en in.
dien men het ad Cuticularx uitwaafemt , en ter Cryflalfchieting
nederzet, verkrygt men áj.xx Tartarus Tartari/atus Cryflall..
(
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by beurten, onder een geftadig roeren , op deeze Stoflè,
(na men alvorens het vat op het vuur gezet heeft.) De
opbruifching is hier gering , echter is deeze hoeveelheid
Vitrioolzuur voldoende ter verzadiging van het kryt ;
want meerder Vitrioolzuur by hetzelve doende, loopt
men ligt gevaar , het genoemde Zuur in het Zout te
krygen.
De behoorlyke hoeveelheid Vitrioolzuur bygedaan zynde, laat men het gemelde vogt nog eenigen tyd warm
(taan, vervolgens bezinken, en dan giete men het vogt
langzaam af, door een fyn linnen doek. Op het overgebleevene giet men nog vier pinten warm water, om het
nog aanhangend dcidum Tartani te verkrygen , en dit
giete men by het voorige heldere vogt.
Vervolgens dampe men dit vogt uit, in een porceleinen
of glafen vat (*) , tot het eene behoorlyke dikte ter
Cryllalfchieting gekreegen heeft, (want dit vogt dient
rykelyk uitgewaaiemd te zyn eer het Cryftallen aanfchiet,)
dan bekomt men, volgens dit Voorfchrift, vyftien oncen
On een half dragme drooge zuivere witte Crytiallen.
Ziet daar, Medeburgers! eene korte doch naauwkeurige
bereidingswyze van het zuiver gecryftallifeerd Zuur des
Wynfteens. Myn oogmerk was niet om eene omflagtige
Theorie by deeze te befchryven , als begrypende dat de
bereider deeze 'er zelfs by de bereiding opmerkt. Men
gelieve echter omzigtig te zyn, ter verkryging van een
wit Zout, geen Turf- maar Houtskoolen te bezigen.

,

F.
(*) Het is raadzaam thans een porceleinen of glafen vat te
gebruiken , dewyl de ondervinding heeft geleerd, dat het
4 idum Tartani te clerk op het tin aftrekt.
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(Vervolg van bl. 524, des uoorigen ,aars.)
nder al het gefchapene verdient het geflagt der Vis.
fchen 's menfchen oplettende aand^gt — derzelver
O
byzondere zoorten, de wyze op welke zy leven en haat
,

ge*
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Ontelbaar zyn de -zoorgeflagt vermenigvuldigen.
ten der Visfchen. De groote Stichter der Natuur heeft
bier eene verfeheidenheid, even als in alle andere Schep zelen, plaats doen grypen, welke den h ister zyner Almgt allerwege doet uitfchitteren, en klimt van bykans
ónzigtbare klenheid tot eene _ fchrikbarende grootheid
op — dan hierin kan ik niet uitweiden zonder te
vervallen in eene langwyligheid , welke deze Verhandeling veel te ver zou uitzetten ; weshalven ik my flegts
zal bepalen bv de :wyze, op welke de Visfchen leven,
en haar geiiagt in ftand houden en vermenigvuldigen; bei de deze byzonderbeden zyn alleropmerkenswaardigst.
Het water is haar Element —, hierin leven zy,
terwyl al 't overig fchepzel in hetzelve, den_ dood vindt,
en zy íterven daar, alwaar al het ander gedierte leeft. —
Jtioe blinkt de onbeperkte Wysheid van den, grootmagtigen Schepper in deze wonderbare orde uit — hoe, aan-.
biddelyk groot is deze ! Hier vormt. de Alwysbeid wezen s voor een Element , doodelyk voor al het gedierte des welds - de Alwysheid vormt .hier toe wezens,,
om alleen daar in te leven, en buiten hetzelve niet te
kunnen beftaan. Hier toe zyn ze -door derf wyzen Schepper op eene byzondere wyze gevormd, juist zo om. in
dat Element, het Water, alleen te kunnen leven. De_ Visfchen zyn Waterdieren, en wel dusdanige die ademen,
en ademhaalen door uitwendige zigtbare kieuwen ; die
met vinnen, om te zwemmen, en met fchubben als niet
een kleed bedekt, voorzien. zyn. -,— Hoe wonderbaarhoe oneindig wys verordend, die het Water tot
lyk
tot haar verblyf, hebben , even als de
baar Element
Vogelen des hemels de Lugt, om daar in te leven, en
zich naar welgevallen te bewegen, waar van zommigen
in de volle Zee, anderen weer in de Rivieren, Slootert.
of Vyvers, leven, wier getal zo onberekenbaar groot is,
dat het de allerrykde verbeelding overtreft; — zelfs
zyn de zoorten zo menigvuldig , dat ze ons verbazen
moeten.
. Dan de Veranderingen , welke by de Visfchen gevon-,
den worden, zyn niet minder dan in' de overige ge£cha,
pene Natuur. -- Behalven de veelvuldige Veranderingen,welke de Visfchen geduurig ondergaan, vindt men dezelve verbazend in derzelver fchubben. Deze zyn by
de meeste Visfchen zeer dunne blaadjes , onbegrypelyk
kuuitig gevormd, just gefchikt voor een kleed aan het
li-
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lichaam, en wonderbaarlyk gefchikt om dezelve te befchutten en te beveiligen tegen onderfcheiden gevaar
aanvallen, waaraan de Visfchen geduurig zyn bloot--lyke Deze fehubben.groeijeu naar mate de Visch
gefteld.
in grootte aanwast en ouder word ; en deze groeijing
gefchied op volgende wyze : jaarlyks 'groeit 'er eert
nieuw blaadje over de oude schub heen , waar door
deze word uitgezet i groeit en ongevoelig verandert.
verandering heeft inzonderheidplaats omtrent
Karpers, waar onder men zommige oudé vindt, net fchubben zo groot als een Gulden: De doorkundige en
beroemde BASTER heeft de 'verfchillende grootte, bene
, en de juiste gedaante,-vensdorfchiguen
van meer dan veertigerlei zoorten van fchubben naauwkeurig afgèbeeld;, en in Plaat gebragt. Veele fraaije
Waarnemingen deelt die vernuftige Natuuronderzoeker
ons_ mede - — doch welke alle op te halen buiten
rr y i befek is --- het zy genoeg alleen één voorbeeld
uit ëene talryke menigte aan te voeren, om daar door te
toonen de groote Veranderingen, welke ook plaats gry-pen onder de bewoners der diepe Wateren. Onder de
Schaalvisfchen heeft eene wonderdadige verandering plaats.
— Wie zou kunnen verwagten, dat de Kreeften een bekleedzel, zo hard als haare fchaalen zyn, jaarlyks zouden
kunnen afleggen , en wederom voorzien worden van een
nieuw kleed'? Deze verandering ondergaan zy, nochtans,
ieder jaar, in de' maand an Augustus — dat zelfde gebeurt ook aan de Krabben, Oesters, Mosfelen, en meer
andere. Zo verwisfelen ook de Aalen, Slangen, en veele
andere kruipende Dieren, jaarlyks, van huid, en verkrygen een veel fchconer gedaante, dan te voren.
Dusdanige wdnderbaarlyke gedaantverwisfelingen hebben 'er plaats, en duizende meer, te veel om op te tel
diepe Wateren — terwyl dit-len,bydwors
Element zelve-geltadig de verbazend (te. Veranderingen oplevert en aanbrengt. Deszelfs fchuimende golven
bruiichen ; haar geweld maakt, op onberekenbare plaat -.
zen , de ongelooflykfte verandering --' op zommige worden
geheele ílreken lands weggefpoeld, terwyl op andere de
grond weder aanwast. Hier veranderen Stranden en
Oevers, en nemen geweldig af — daar groeijen zy weer
aan. Hier ryst een Eiland op uit de Zee — daar
weer worden Landen in den diepen afgrond verzwol-

-

-

-

gen.
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Uitgeflrekte Steden met derzelver Dorpen zyn
gen.
3n de peillooze diepte verzonken. Waar dikwils, nog
korts geleden, de wollige Schaapjes dartelden , en het
glimpend kouter door den vetten grond gedreven wierd,
.daar woeden nu de fchuimende Golven.
Zo verandert de Zee vaak den Aardbodem, brengt aan denzelven
onnagaanbre verandering aan ; want veele Landen zyn
thans Zee, en dat eertyds Zee was is nu Land geworden. Geweldige werkingen ontftaan 'er uit dat vloeibaar
Element, wanneer de Almagtige het in zyne hand g-bruiken wil , of om te kastyden , of om te zegenen,
Vermogend is het om te verdelgen, wanneer het bevel
daar toe uitgaat uit den mond van den Heer der Wéreld, en, fchoon het zeer doordringbaar is, oefent het
nochtans een geweld, waar over men zich verbazen moet,
Vermogend is het, om, aan den andererr kant, Landen voort te brengen, en als op nieuw te fcheppen. Zeer veranderlyk en rusteloos is de Zee -- nu fIil ,
glad, en effen als een fpiegel — dan weer dartelen ligte
windjes op hare zagtgolvende baren; maar de Winden gaan zich verheffen — fraks ontftaat 'er weene geweldige beweging — de golven gaan aan 't woeden,
verheffen zich als bergen, terwyl zy, te rug komende,
dalen in den diepen Afgrond. Nu rollen zy brui.
fchend en fchuimend langs Strand en Oevers, razen en
tieren met een geweld, waar door de ftoutfte Zeeman
bedwelmd word.
Dan op den bodem der Zee, gelyk aan eersen aardfeher.
tuin, vindt men ontelbare Zeegewasfen — hier de roode en witte Koralen , daar weer andere Plantgecwasfen,
als Zeewier, groene Kali , Biezen, Rietgewasfen, Waterbloemen, Zeeplantago, en duizend andere,
Dan bovenal verdient., zo als wy reeds zagen, het ftom
geílagt der Dieren, dat talryk heir der Visfchen, '.t geen
glit vloeibaar Element bewoont, onze opmerkzame ver.
wondering; want, daar derzelver zoorten zo talloos veelti
2yn, en de menigte _derzelver byzoorten, dat ,men degel
ve bezwaarlyk kan opzommen , daar ontdekt men ooic
in elk byzonder zoort onberekenbare Veranderingen.
Welk eene Wysheid, Almagt en ,onnalpeurelyke wegen van oneindige Goedheid ftraalen hier niet _door, wel
zich in de diepte der Zee ontdekken , waar zo veele-ke
fpooren van eene oneindige Majefleit te vinden zyn, welke
alle den fterveling verbazen, bedwelmen moeten.
Seri
MENG. i796. NO, 6 8„
„

A

254 VERIHANDELING OVER bE VERANDERINGEN,
Een heir van Polypen met hare duizendvuldige veran.
deringen -- Legers van Zee -Infe&en, Zeewurmpjes —
van de kleinfee tot de groottte Zeegedrogten , Zeewonderbaar gevormde Vis
ftarren , Zeehoorns
kleine , en weer zulke van eerre-fohen,agbr
monf}reufè gedaante Walvisfchen , Zeepaarden ,
Zeekalveren, Walrusfen en Zeehonden deze allen
bewoonen de Zee, daar leven zy , daar teelen zy voort,
daar vinden zy hun beftaan, en, ó aanbiddelyke waarheid!
daar worden zy in de diepfte afgronden zelfs door 't alziend oog van den oneindigen alvermogenden Schepper in
alle hunne wegen en hun gantsch beftaan gade gellagen,
tot in de geringfte omfiandigheden toe gade geflagen —
daar wasfen en vermenigvuldigen zy, groeijen op, en ondergaán de onbegrypelykfle Veranderingen. Dan Hij,
de Almagtige, heeft dit vloeibaar Element, voor andere
fchepzelen doodlyk, nochtans verordend voor dit talryk
heir, om daar in te leven, deszelfs onderhoud te vinden, en daar buiten niet te kunnen beftaan. Hier
ondergaan zy zo veele, en nog meerdere, Veranderingen,
dan het gedierte des velds. Hier in de diepte ,zyn
de wonderen des Almagtigen onberekenbaar want
zyn weg is in de Zee, en zyne paden in de groote Wateren.— Zyne is de Zee, want by heeft ze gemaakt; daar
pryzen Hem alle derzelver bewooners, zy pryzen Hem,
die op de hoogte der Zee wandelt, en derzelver diepe
afgronden peilt. Daar vertellen de Visfchen der
Zee de wonderen des Allerhoogften , en de diepe afgronden vermelden zynen Lof, zyne Almagt, de Almagt van
Hem, die de wateren vergaderde van onder den Hemel, en
van wien
van dezelve Zeeën en Rivieren formeerde
al het gefchapene moet uitroepen : „ God is groot in
de Hemelen en op de Aarde ; Fly doet wonderen in de
hoogte , en woont zelfs in de diepe afgronden der Zee."
Al het gefchapene is met de grootfile wysheid gevormd
daarom vertellen de Hemelen . zyne eer, de Aarde
en de Zee het werk zyner Almagt, en roepen allen met
Bene f{ emiTie uit: „ 6 Hoe groot zyn uwe werken, o Heere ! Gy hebt ze alle met wysheid gemaakt ! de
Aarde is vol van uwe heerlykheid , de Zee en de Af
verkondigers zyner handen werk!"
-grondezy
I)an geese mindere ftof van verwondering , van
's Scheppers Grootheid, Almagt en aanbiddelyke Wysheid,
leveren, aan 's menfchen befpiegeUng, de huishouding en
de
-

-
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de verbazende Veranderingen der Infecten op, dan de overige getchapen wezens ; want deze zyn even zo wel wegens derzelver onberekenbare talrykheid , kleinheid en
fchoonheid , als wegens hare bykans ongeloofbare Ver
onzer opmerking meer dan dubbel waardig.-a,nderlykhi
ó Hoe verbazend zyn de Veranderin yen, welke men by
de Infe&en waarneemt , die ze ondergaan fchier ieder
ogenblik , de eene zeker nog ongelyk meerder dan de
Meest alle
an,iere, de eene grooter dan de andere.
Infe&en, (flegts eenige weinige ui gezonderd, die levende
jongen voortbrengen, als Pisfebedden , Luizen , die op
de plantgewasfen gevonden worden, en oenige weinige
Vliegen,) meest alle, zeg ik, komen uit eieren voort
gelegd op die planten, zulk hout, of pla:azen, waar de
jongen, uit dezelve voortkomende, hun voedzel , en behoorlyk onderhoud, vinden. Al waar het Diertje op
aast, dat uit liet eitje geboren word , 't zy plant of
heester, 't zy kruiden , hout of boomen, men kan vast
ítaat maken, dat het Infe&, de Uil of Kapél, nergens
anders, dan daar, zyne eitjes leggen zal. Aast de
Rups of Worm op bout, op wortelen, op kruiden en
planten, of wel op boomgewas, men kan zeker zyn, dat
men daar de eitjes aantreft. Men vind ook jonge Infecten, als Wormen en Vliegen, welke den gr,)btften fmaak
vinden in ale onreinfle , de vuilt}e en walgelykfte, t}offen ; aldaar kan men dan ook der zulker zoorten alleen
aantreffen , en de eitjes zyn daar gelegd , waar de uitkomende Infe&en hun fmakelykst voedzel vinden.
Veele byzonderheden dien aangaande zoude ik kunnen
aanvoeren, waar de Wysheid., Grootheid en Goedheid,
des Scheppers allerzigthaarst in uitfehittert , dan zulk
eene uitvoerigheid weigert thans het beftek dezer Verhandeling; ik zal my dan flegts alleen bepalen bij derzelver Veranderlykh•id, en wonderbare Gedaantverwisfèlingen; en deze wisfeling van gedaante is zo groot, dat
ze eiken opmerkzamen Waarnemer in verwondering moer
wegvoeren , en in velen opzigte kan befchouwd en ge
worden , als een der gefchiktfte zinnebeelden ,.-houden
om de Opflanding ten jongften dage daar mede af te
beelden.
Onder de Infecten brengen de ongevleugelde alle jon
voort, in gedaante als de oude, gelykende aan die,-gen
uit welken zy zyn voortgekomen ; gelyk als de Spin,
Duizendbeen , Ptsfebedden , Luizen en iweex anderen.
--

Rz
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Hier van is de Vloo eene uitzondering die met
fehalen bekleed zyn , als Garnalen, Kreeften en Krab
welke hunne gedaante blyven behouden, zelfs ook-ben,
bij liet afleggen- van hun oud gewaad. --- Dan de gevleugelde verfchynen in zeer onderfcheiden gedaanten ,
en komen allen uit eitjes voort. Hunne vorming en
gedaante verfchilt hemelsbreed van die, welke zy naderhand ontvangen, en in hunne geftadige voortgangen,
welke men by trappen by dezelve ontwaart, aan zoma igen bykans onmerkbaar, aan anderen voor 't oog zelfs
geheel zigtbaar. In het eerst, of ten minf{ en hun eerfte
iaat is als leven- of gevoelloos ; want de eitjes fchynen zonder leven; en waarlyk , de warmte wekt het levensbeginzet in dezelve op, en dan verloopen 'er maar
korte dagen wanneer zy zich openen, en levende fchepzeltjes voortbrengen, welke, als Rupzen of Wormen, van
'tyd tot tyd verbazende Veranderingen ondergaan,, en niet
meer gelyken naar dat,. onder welks gedaante het eerst
te voorfchyn komt. Het groeit op, tot zo lang dat het
in een Pop verandert. Dagelyks groeit de Rups zigtbaarlyk, verfijnd eene groote menigte van voedzel. De
minde hebben iets van hunne eerfte gedaante behouden ;
maar gelyken veeleer geheel andere fchepzels , dan
toen zy by hunne eerfte verfchyning uit het eitje te
voorfchyn kwamen. — Een en andermaal ontvangen
de Rupzen nieuw gewaad , en leggen hunne oude klederen af, 't geen zo lang duurt , tot het fchepzeltje eene
geheele hervorming ondergaat , en van een vlug diertje
in een roerloos, van een Rups in een Pop, verandert, waar
in het fchepzeltje gebakerd, onbeweeglyk vast gebakerd,
zit. Deze verandering gefchied op dusdanig eene wyze:
het Diertje, word, na veele Veranderingen , eindelyk als
krant, vertoont zich in een pynlyke gedaante , maakt
veele wendingen en draijingen, buigt zich in allerlei bog.
ten. Eindelyk begint de huid op den rug te ícheuren-.
Plet Diertje geraakt in barensnood , helpt zich door
krommen en buigen, tot he ten laatsten de gedaante aan
zie daar de wonderbaar -nemtvaPop-en
Verandering die men begrypen kan, Hier zit het-lykie
arm Diertje geheel in een harnas gekleed — kan zich
roeren noch bewegen. Dan na Benige dagen in die
banden doorgeibragt te hebben — zie daar nu ondergaat
het weer de allerzeldzaamfle gedaantverwisfeling. Het
Infer verfchynt in zynen volden luister, en praalt met
al•
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alle zyne fchoonheden; ginds en herwaards vliegende
door de wyde vlakten , zet het zich nu en dan neder
op bloem of kruid, en vertoont aan het verwonderend oog,
op eenmaal, alle zyne fchoonheden. -- Zo gaat het voort
om bloem, voor bloem, en kruid voor kruid, te bezoe.
ken. — Dan vliegt het door de ruimte, verheft zich in
de hoogte, dan daalt het neder, en zet zich op den grond;
fpreidende aldaar weer alle zyne fchoonheden en luister
ten toon.
Zie, zo komt de Kapél voort , legt hare eitjes altyd
beftendig op dat kruid, die plant , bloem, heester, of
boo'i, welke het voedzel verschaft aan de Rupzen , uit
de eitjes zullende voortkomen. De voortkoming der
Rupzen, of uitbroeding van de eitjes, duurt by de eerre
langer dan by de andere , en deze Rupzen veranderen
zo veelmalen , en deze verandering is ook verbazend
groot. -- Dan die zy ondergaat in de gedaante,- van
Poppen is nog grooter, en in die van Kapél heeft ze
niets meer van hare eerfte gedaante behouden , en
verfchynt onder de gedaante van een geheel nieuw
Schepzel onder de gevormde wezens. Welk een
verbazende aMand dierhalven van het eitje dezer Infecten tot aan de Kapél.
Het zyn de Kapéllen en Vlinders alleen niet, welke
deze verbazende gedaantveranderingen ondergaan , alle
de Infeéen zyn van dien zelfden aart. Het geflagt der
Torren, Byen, Wespen , Kevers, Vliegen, Mieren en
alle de overige, verdienen door hunne wonderdadige ver
waarneming dan de-anderiglks t
bepaaldheid van myn beflek laat flegts toe de aandagt
allen nog by eenige weinige te bepalen.
De Haft is een diertje van éénen dag. In dit kort
beílek word zy geboren, teelt voort, en flerft. In zo
een korten tyd zulk eerie groote verandering! Wien
moet dat niet verbazen ! en nochtans bereikt de Schep
per zyn oogmerk , en zy beantwoord aan hare beftemming. Dan deze kortheid van Ieven heeft
hare betrekking alleen tot den vliegenden 4laat, en geen
verandering dezer Infe ten. De-zintsodeghl
vorm of het masker van dit Infe& groeit heel lang
onthoud zich in 't water, zomtyds den tyd van-zam,
drie jaren. Nu leeft het zo eenen langen tyd in 't water, en, in een vliegend Infe& veranderd, vind het 'er
oogenblikkelyk zyn dood. --} De Haftwormen zyn
voorR
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voorzien van vinnen om te zwemmen, de Haft zelve
Van vleugels om te vliegen. Waar de eene haar dood
vind, daar leeft de andere. -- Wie moet niet verbaasd
fiaan over de wonderbare befchikking van den grooten Maker, den Vormer van 't Geheelal ! — Zo wonderbaar
word dit Ryk, dit uitgeílrekt Ryk, der Infe&en beloerd.
— Zo vind men 'er zommigen, welke aan de bladeren, ar,.+
deren aan het hout, en wederom, zo als wy zagen, anderen uit het water voortkomen. De Pylftaart, welke op
de Willigen zyn voedzel haalt, heeft de zeldzaamlie
huishouding. Tegens het afleggen van zyn laatfte gewaad , ziet men hem zyn eigen begraafplaats bereiden.
Zyn eerfile verblyf boven den grond verlatende, fielt hy
onder denzelven zyn eigen graf toe. fly maakt onder
de aarde Bene ruime plaats, om 'er zyn loodbed op te
fpreiden , fchikt zich tot den dood , en verandert in eerre
Pop. Den ganfchen Winter over, verblyft hy in deze
doodkist, rustende in zyn graf. ---- Zyne kluisters
fchynen onverbrekelyk, hy fchynt aan 't verderf en de
verrotting overgegeven. — Dan de Zomer nadert, en,
met het naderen van den Zomer, nadert ook zyne verryzenis, zyne opílandinge. Hy fiat op .uit den dooden,
verryst — verryst met al den luister van een der
alleríchoontle Kapéllen. Waarlyk een treffend zin
jongden dage.-nebldva'smfchOpndigte
-- Welk Bene allerzonderlingfe werking, verbazende
verwisfeihig en verandering, in welke de vinger des
Almagtlgen allerzigtbaarst te ontdekken is ! — Deze verandering van dit Infe& is voorwaar groot ; dan
niet minder verbazend is dezèlve , welke 'er by de
:Muggen plaats heeft; Diertjes zo klein , zo veragtelyk
Voor ons, doch inderdaad fchoon , en onze opmerkzame
bewondering dubbel waardig. De eitjes dezer Diertjes
worden by millioenen op de waterkruiden gelegd.
Uitgebroeid door de warme Zonneftralen, komen 'er
Wormpjes uit ; deze Wormpjes leven in 't water , en
buiten dit Element kunnen zy niet beflaan. --- Hier
wasfen zy, voeden zich, en, na eenige dagen, veranderen
zy in vliegende Infe&len , die in dat zelfde vloeibaar
1JIement, waaruit zy zyn voortgekomen, geen ogenblik
leven kunnen ; maar vinden aldaar hunnen gewisfen
dood.
Zie alle zulke Wonderen levert ons de Natuur op. -•-,-••
Wysheid en Almagt van den grooten Schepper, die men
met
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°niet

aanbidding eerbiedigen moet, ontdekt men in dezelve; doch welke ik in het kort beftek dezer Verhandeling
niet verder kan nagaan, en uitbreiden. In eene vol gende zullen wy deze nog nader leeren kennen uit het
Ryk der Groeibare en der Mineralen.
C. v. D. G.

PROEVE, OVER DE UITWERKZELS VAN HET LANDBOUWEND LEEVEN OP 'S MENSCI-LEN AART, GESTELTENISSE, EN MAATSCHAPPYELYK GELUK.
(Overgenomen Uit WILLIAM FALCONER'S Remarks.)

(Vervolg van bl.
Over den

220.)

Invloed van het Landbouwend Leeven op de
Wetten.

enige der Strafwetten van Rome hadden eene byzondere betrekking op liet Landbouwlyk Leeven. In deezer voege fprak de Wet van NUMA (*) , zo wel als die
van MOSES (t), eene zwaare fraffe uit over het verzetten
van Land p aalen of derzelver Merktekens. En de Wet
der XII Tafelen luidde inzonderheid flreng ten opzigte
van de Beledigingen den Landbouweren aangedaan (4-).
Dievery is eene misdaad , welke wy, in den eerften
opflage, zouden verwagten, dat in deezen Raat der Maat fchappye, wanneer de Regten van Eigendom eene nadere
bepaaling kreegen, firenglyk zou geftraft worden. Doch
dit
(*) Quei terminum exarasfit ipfus boves facrei funto. Lex

E

NuMlE

de Terminis. Zie ook

PLUTARCH 's

(t) DEUTERON. XXVII: I7.

Life af Numa.

(4-) Qui alienas eedes frumentive acervum , juxta pofztum,
fciens dolo male usjit, usferitve , pratoris arbitratu vin1 us, ver
fine dole male dam--6eratusqignco.dfmpruens
num dederit, noxiam farcito, aut pre:oris arbitratu virgis cefus
pxenam mite. Law of the Twelve Tabels from DIONYSiUS 11A LICARNASSNNSIS, No . i5 , de jure private.
Qui n0é?u frugem aratro queJitam furlim paverit, fecuerit, fi
puber fit Cereri facer eflo. Impuber pr^etoris arbitratu verberarus noxiam duplioni farcito. Ibi e , No. 17.
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dit was geheel het geval niet. Enkele Diefílal, zonder
geweld, werd, volgens de Wet der XII Tafelen, alleen
geftraft met de wedergave van de dubbele waarde der
gefloolene Goederen (*). De 7oodfch,- Wet firafte dit
misdryf op eene gelylcaartige wyze, alleen .was dé ftraffe ftrenger ; zynde de wedergave, in eemge gevallen,
vier in andere vyf dubbel de waarde van het geltoolene (t).
Myns agtens is deeze zagtheid den oorfprong verfchiul.
digd aan den aart des elgendoms in zulk eenen flaat van
3Viaatfchappy; deeze moest, althans grootendeels, beflaaii
in goederen van eenen omfagtigen aart ., die in geene
groote hoeveelheid konden weggenotnen , of aan het oog
der ontdekkinge onttrokken worden: inzonderheid daar de
twee bovengemelde Volken geene buitenlandfche verbintenisfen hadden, welke de Dieven in de gelegenheid fielden om de vrugt hunner misdryven niet Vreemdelingen te
verhandelen.
Dit Misdryf, derhalven waar tegen, door de omftandigheden, als 't ware, genoegzaam gewaakt was, behoefde door geene buitengewoon ftrenge Wetten beteugeld
te worden. Een ander Misdryf, egter, van de fnoodfte Poort, 't welk, in vroegere Standen der Zamenleevinge, of ligt over 't hoofd gezien, of enkel als eene perfoonlyke belediging aangezien werd , werd in deezen niet
zegt ftreng gettraft; Moord naamlyk. Deeze werd, in de
vroegste tyden van den Romeinfchen Staat, mkt den dood
geftraft (4); en met gelyke geflrengheid behandeld onder
de 5ooden, in de oudtle Wet, van welke wy eenig berigt hebben, door den ALMAGTIGEN zelve gegeeven ffl.
De waardy van elk hoofd voor hoofd, in deezen ftaat der
'Iaatfchappye, mag met rede aangezien worden als den
grond
() Si adorat frtytrtm quad flee tnanifeflirm efl duplionem
luit @. De Furtis No. t6. Zie ook CATON. de Re Rust. in Pr•ce9nio. bioti. HALIC. vermeldt het als eene daad van Tyranny
van ROMULUS, dat by eenige Perfoonen, van Dieffal overtuigd,
inet den dood deeds haffen. Lib. II.
(t) Exen. XXU.
(4.) TULLtJS xostILIUS stelde Regters aan, die uolLATIUS tel
Doodfiraife veroordeelden, wegens den Moord aan zyne Zusa
ter gepleegd.
(S) Wie MenjcherUocd vergiet, diers bloed zal vergooten war
tien. GEN. IX.
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frond van de aandagt der Wet tot het zwaar firaffen van
dit Misdryf.
Welk eene wyze van Geregtshandel, bovenal in Lyfflraflyke gevallen, natuurlykst is aan deeze wyze van leeven, valt zwaar te bepaalen. Het oudfte berigt, 't welk
wy hebben van een Regtsgeding over dus eerie Misdaad,
by de Romeinen, is dat van Ho»ATius, wegens den Moord
zyner Zuster, ten tyde van HOSTILIUS, den derden Koning van Rome. Livius vermeldt, dat by ondervraagd
werd door Regters , ten dien einde aangefteld ; doch
met veyheid om zich op het Volk te beroepen (*).
De Burgemeester MRUTUS, in een volgend, fchoon zeer
vroeg, tydperk, blykt zelve zyne Zoons veroordeeld te
hebben: dan in dit geval hadt 'er geen ontkenning van de
daad, geen beroeping op het Volk, plaats; en gevolglyk
was het Regtsgeding onnoodig (t). Dit voorregt
van beroeping , of om door het Volk geoordeeld te worden, werd door de Wet der XII Tafelen bevestigd; deeze beval, dat die Regtshandelingen alleen zouden plaats
hebben in de groote Volksvergaderingen, of Comitia Cen
turiata (4) ; op welk eene wyze Liviuss vermeldt,
dat n1ANLIUS CAPITOLINUS onderzogt en veroordeeld
werd
Ik kan egter niet begrypen, dat een Regtsgeding door
het Volk in 't algemeen voor deeze Leevenswyze gefchikt
is,

(s).

*) Ltvlt Lib. I. §. 2r. DroNvs. HaLIC. fchryfc , dat by te
regt gefield wjerd onmiddelyk voor het Volk.
(t) Dior. HALIC. vermeldt, dat geen der beide Zoonen des
Burgemeesters de roevlugt genomen heeft tot eerie fchaamtlooze ontkenning van het misdryf; maar beiden als zelfveroordeeld Ronden. Livius gewaagt mede, dat zy veroordeeld en geftraft wierden ; doch zegt niets van den Geregtshandel. PLUTARCHUS fchryft , in 't Leeven van Publlcola,
dat de Zoonen van BR.UTUS hei misdryf niet lochenden, en ia
gevolge daar van terftond eeliraft wierden.
(() De capite eivis, nifs per maximum comitiatum ne ferunto.
Dit bedoelt de Comitia by honderdtallen. CICERO de
Legibus & pro Sestio.
(S) In Campo Martin , quum centurlatim populus eitaretur.

Liv. Lib. IV. CoRioLANus werd egterl te regt geheid door
de Comitia Tributa, volgens 'PLUTARCHUS en DIIIV. HALICARr ASSFi<srs. Livius fchryft, dat liy geheel niet te rept gefield ,
maar in zyn afweezen veroordeeld wierd. PLuT. Life of Cer1®lanus, JDIQN. HALIC. B. VII. Llvir Lib. II.
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is, uitgenomen waar het Grondgebied zich niet wyd uit.
firekt, 't welk het geval der Romeinen was in den aan
vange van het Gemeenebest. Zints dien tyd was het
Volk verftrooid door het Land, en bezwaarlyk zamen te
brengen zo dikwyls het noodig zou weezen, aangemerkt
de veelvuldigheid van dusdanige voorvallen.
Een overdragt van Magt, van het geheele lichaam op
een gedeelte, fcheen hier de gefchiktfe en bekwaamfe
handeiwyze. In de daad, de Comitia Centuriata te Rome, fchoon zy den naam draagen van de groote Verga
Volks, werden zeldzaam door een groot ge.-derings
tal bygewoond; en zy, die 'er hunne i{emmen uitbragten,
waxen meest heden van groot aanzien; ten minffen van
aanmerkelyke bezittingen; weshalven derzelver beflisfngen
mogen aangemerkt worden als voortkomende van de voor
Lieden alleen, en niet van het Volk in 't alge-namfte
-men.
Of 'er eenige Strafoefeningen byzonder eigen waren aan
de Landbouwlyke Leevenswyze kan ik niet zeggen. Eenige, by de oude Romeinen in zwang, waren zeer wreed;
maar de Volksgeaartheid neigde tot menschlykheid , indien wy mogen oordeelen uit de gevoelens hunner Gefchiedfchryvercn, Wysgeeren, en uit de bedryven zelve (*),
De
,

(') Verfcheide van de Wetten der XII Tafelen behelsden de
ltraffe des vuurs, en veele die des doods. Een van hunne
ondfle Strafoefeningen , indien wy uit den naam mogen oor
(more majorum,) was, het hoofd des misdaadigers vast-deln,
te maaken , en hem in dien íland ten dood te brengen. Liv. Lib.

Vita NereniS. METTIUS TUFFELIUS , de Albanifche Veldheer, werd door Wagens Hukken getrokken, aan
welke by vastgemaakt was, on die veeler wegen heersen reden. Hier op maakt LIVIUS de volgende aanmerking: Primum

L en SUETON.

ultimumque illud fupplieiutn exemnpli paruur memoris legum hu.
snanarum fuit, in aliis gloriari lice., , nulli gentium mitiores
placuisfe peens Livit Lib. 1. c. 28.
Men shebbe nogthans aan te merken, dat verfeheide der wree.
de Wetten van de XII Tafelen hervoortkwamen uit de Dwing•
landy der Tienmannen , en aandruischten tegen den geest der
Gemeenebestgezindheid. Ze werden alle vernietigd, in het
CCCCLIV laar der Stad, door de Porciaan/che Wet, welke
vaststelde, dat geen Burger zou ten dood gebragt worden; eene
Net, aan welke de jonge CATO , in zyne Aanfpraak over de
Catilinifche Zamenzweering, zich niet gehouden agtte. SALLUST.
Bell. Catil.
.
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De 7oodfche Wet was ten deezen opzigte ook mensch.

lievend. en afkeerig van meer fmerts toe te brengen dan
noodwendig het beneemen van het leeven vergezelt (*).
Deeze Merschiykheid mag egter misfchien zo veel aan
de grootere: befèhaafdheid deezer Volken, als aan den byzondcren invloed des Landbouws. toegefchreeven worden.
De uitwerkzels van deeze Leevenswyze op de BurgerTyke Wet zyn , in zekere gevallen , merkbaar. Wel te regt
wordt door M. )NTESQUIEU opgemerkt, dat, naar gelange
de Menfchen meer i ot de Befchaafdheid naderen, hun
Wetboek meer uitvoerigheids krygt (t). Te deezer oor
Wetten veelvuldiger in een Landbouwenden-zakeynd
Staat. dan onder een Volk dat van de Jagt of Veebouw leeft.
De Wetten, die het Vaderlyk gezag ftaaven, waar van
wy te vooren fpraken, blyken een byzonder verband met
deeze Leevenswyze te hebben; en ik begryp, dat de Wet,
die de Meerderjaarigheid van den Zoon op vyf en twintig jaaren Helde, van denzelfden aart is; bovenal daar het
den Vader ten hyzonderen voordeele ftrekte, den Zoon
langen tyd in zyn Huis te houden, ter oorzaake van den
huislyken dienst, welken by in den Landbouw kon toebrengen.
In Landen, waar de Kinderen, wegens derzelver onderhoud, een last zyn , fielt men de Meerderjaarigheid vroeger, als onder de Tartaaren, en zelfs in veele zeer befehaafde Gewesten, byzonder in het hedendaagsch Italie.
Uit een ders,elyk denkbeeld van het voordeel der Bevolkinge in een Staat des Landbouws ontf}ondt de Wet,
welke uitzonderingen en voorregten fchonk aan de Ouders
van drie Kinderen; welke regel in volle kragt was by de
Romeincn.
De Akker- Wetten onder dat zelfde Volk waren ook,
myns oordeels , met deeze Leevenswyze eenigermaate zo
wel verbonden als met de Republikeinfche Regeeringsvorm.
(*) De 7ooden waren gewoon, den misdaadigeren Wyn met
Myrrhe te drinken te geeven, om het gevoel der finerte te ver
hier de uitdrukking in het N. T. Laat deeze-doven.Va
Drinkbeke r van my voorbygaan. Dit betekent zinnebeeldig de
Dood(haf zelve ,, of de pyn des doods. Dit eigenáe gebruik
grypt fland in China, waar men zelden een pynlyken dood aan
-doet.Du
HALDE, Vol. II. p. 160.
(j) 1%IONTESQ. Sp. of tacos, B. XVIII. eh. E.

x,64

OVER DE UITWIlRKZELS

vorm. Om het beroep eens Landbouwers agting by te zetten is het noodig dat dit bedryf volvoerd worde door de
voornaamfte Bertbonen in den Staat: dit kan nimmer plaats
vinden, of 'er moet eenigermaate eene gelykheid van Bezittingen weezen. Waarfchynlyk was het met dit inzigt,
onder andere, dat ROMULUS eene gelyke verdeeling der
Landen on„er de Burgers maakte; en hier uit ontftondt
het denkbeeld van MANIUS eurcius , dat geen gedeelte
Lands, genoegzaam om een Mensch te voeden, te klein
zou gerekend worden. Uit het zelfde denkbeeld, om eerie
gelyklieid ten aanziene der Bezittingen te bewaaren , ontltondt de Wet om de Erfenis gelykerhand onder alle de
Kinderen te verdeelen (*), welke in de XII Tafelen geiteld werd, en laater in de Inftituten van JUSTINI ANUS (t).
Dit greep, egter, alleen plaats als 'er geene befchikking by
Uiterflen Wil door den V ader des Gezins gemaakt was (4.).

Om dergelyk eene reden was het waarfchynlyk by

de 7ooden bevolen, dat op het Jubeljaar alle de Landen,
welke verkogt waren, zouden wederkeeren tot de eerfie
Bezitters, of hunne Erfgenaamen. Eene welingerigte fchikking om gelykheid van Eigendom onder het Volk te doen
stand houden.
De Wet, desgelyks, by de Romeinen in kragt, welke
een Verkwister in 't zelfde licht befchouwde als iemand
van zyn verfland beroofd (s), was waarfchynlyk ingefteld om die ongelykheid van middelen te voorkomen ,
welke uit buitenipoorigheid ontftaat. Deeze, in de daad,
even als Benige der voorgaande , was verbonden met
Republikeinfche beginzelen; maar kwam desgelyks . overeen met de toenmaalige Leevenswyze, onbeftaanbaar niet
de ondeugden van verkwisting en buitenfpoorigheid.

Eenige Gebruiken zyn desgelyks byzonder eigen aan

deeze Leevenswyze. In deezer voege was by de Roreirnen
(*) Utique fish fi heque familias bonorum fui fu^que herredes
esfent. Leg. XII Tabul.

(t) Infiitut. Lib. II. Tit. r9. Nouvell. CXVIII. c. 1-2l.

C. 29.

i4) Paterfamilias uti legasfit fuper pecunia tutelave fug rei
jus esto. Leg. XII Tabular.
(§) Ut qui prodigus exi/leret ei prcetor caufa cognita bonis
fuss interdiceret , inque ipfius pecunia agnator'ns gentilitiusique
potestas esfet. Leg. XII Tabul. Zie ook Digest. XXVII. io. t.
mnfi. I. 8. 2.
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sten de AvondmaaItyd (*) de voornaamfte, gelyk tegenwoordig het Middagmaal. Dit, denk ik, moet toegefchreeven worden aan de welgepastheid om het dagwerk
afgedaan .te hebben eer zy het staakten. Deeze zelfde
gewoonte is nog by ons in Engeland in zwang, by lieden die van den Landbouw leeven; en wordt het Avondmaal bykans, het verfchil van lugtftreeke in aanmerking
genomen zynde, gebruikt op den zelfdeii tyd als dat der
oude Romeinen.
VAN HET LANDBOUWEND LEEVEN.

(*) Middagmaalen, of Prandia, waren, in ouden tyde, by de
Romeinen weinig in gebruik. SGRVIUS in VIRGIL. fchryfc: in
ujli
erant prandia.
Est auteur c ena vefpertinus cibus quam vefpertinam antiqui
dicebant, in ufu enim non erant prandia. ISIDOR. Etym. Lib.

non

11. C. 20.

Niinquid parcam sham tunc argeflemque vitam cum gemitu
do/ore tolerabant, cum vtles & ruflicos cibos ante ipfos quibus
coxerant faces fumerant eosque ipfos capere, nift ad vefperam,
1icet.SALVIAN. MASSIL. de Providentia& judicioDei. Lib. I.
-

CELSUS fchynt desgelyks het Middagmaal , byzonder in den
Winter, te befchouwen als eene onverfchillige zaak , en alleen
beflaande uit eenig ligt voedzel om den honger te !lillen..

Hyetne ft prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid & ipfum
fsccunz fire came fine potione Jumere. Lib. I. C. 3.
PLIivlus fchynt desgelyks het Middagmaal niet aan te merken als
een. gezetten Maaltyd. Panis deinde ficcus & fine menfa pran-

dium , post quad non lavandce funt manus.

Lieden die den grond ploegen fcheiden doorgaans ten vier
uuren 's naamiddags uit met werken, welke tyd niet veel ver
Romeinen. Dit werd-fchiltvandeysAomlbde
naderhand, in dagen van meer weelde, laater, zo dat het uur
des Middagmaaltyds dat van den ouden Avondmaaltyd wierd ,
gelyk wy uit FESTUS leeren. Cana apud antiques dicebatur,
quad nuns est prandium. Lib. III; en wederom : Scenfas Sabini

eenas dicebant, que auteur nunc prandia funt cnas, habebant &
pro canas vefpernas appellabant. Lib. 17. Cr.TO, vARRO en
COLUMELLA fpreeken

van den Avondmaaltyd als de eenige
gebruik by lieden die van den Landbouw leefden.

in

VEX-

n~66 HET LEEVEN, ])E WERKEN EN HET CHARACTER,

VERSLAG VAN HET LEEVEN, DE WERKEN EN HET
CHARACTER, VAN WILLIAM ROBERTSON, D.D.

Opper/le der Edenbuigfche Hoo efcfioole, en
s Konings Gcfc/2iedfchryver van Schotland.
(Uit het Engelsch )

r

o zeer is WILLIAM ROBERTSON , door de Vertaaling zyner Schriften, en derzelver fterk vertier,
„ in ons Vaderland bekend, dat hy, als Schryver, als 't
ware een Inbooreling uag geagt worden ; en zal der„ halven een Leevensverflag van deezen Man, en van
„ diens Schr gifarbeid , geen onvoeglyke plaats in ons
Mengehverk bekleeden. Grootlyks zal het kunnen
, flrekken om de zodanigen, die deezen Schryver of
„ diens Schriften geheel niet, of flegts by den blooten
„ Tytel, kennen, daar mede eenigzins nader bekend te
maaken, en aan te fpooren nit het leezen van Wet,, ken, die, gelyk derzelver verflag zulks zal uitwyzen,
;, de leezing overwaardig zyn."
„

WILLIAM ROBERTSON, een der beroemdf}e Gefchiedfchryveren deezer Eeuw, was een van die groote C haraBeers , welks Leeven , in een effen en onveranderden
i}room voortvloeijende, aan den Leevensbefchryver wei
vol van verfcheidenheid oplevert; fchoon zyne-nigftoe
Schriften, met onverminderend genoegen, door de laatte Naakomelingfèhap , zullen geleezen worden.
Aan het verlangen, nogthans, 't geen wy natuurlyk
hebben , om iets te weeten van Benen Man , die ons zo
veel Onderwys, en teffens zo veel waarlyk Genoegen,
fchenkt, willen wy kortlyk voldoen.
ROBERTSOn's Vader was een Leeraar in de Grcyfriars
Kerk te Erlenburg : in den Jaare MDCCXXII werd hem
deeze Zoon gebooren. Op de Hoogefchoole te gemelder
Stede, begon en volbragt hy den loop zyner Letteroefeningen, op eerie wyze die reeds veel goeds en groat
beloofde. Onder de Schotfche Grestivkheid werd by
aangefchreeven in den Jaare MDCCXLIV, en het .volgend jaar tot Leeraar beroepen te Glasmuir, een gering
Dorp,
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Dorp, waar de Pastory hem iets meer dan zestig Pon.
den Sterlings opbragt.
De Algemeene Vergadering der Schotfche Kerk, de
hoogte Kerklyke Regtbank in dat Ryk, geeft den DorpLeeraar, dien een geringe of wydafgelegene Standplaats
ten deel viel , gelegenheid om zich bekend te rnaaken ,
na den prys van Welfpreekenheid te dingen, en zyne
bevordering te bewerken. Op deeze Vergadering deedt
onze ROBERTSON zich reeds van den beginne af kennen als een Man wiens Bekwaamheden en Welfpree.
kenheid verre boven den algemeenen peil liepen.
Hoe veel roems zyne Welfpreekenheid en juiat Oor.
deel, op deeze Algemeene Vergaderingen, ook verwierven, was het eerfle Werk, 't welk hem buiten dezelve
vermaard maakte , eene állervoortreffelykfte Redenvoering, door hem gehouden te Edenburg, ter gelegenheid
tiener Byeenkomst van, de Schotfche . Maatrchappy tei
Voortplanting va#z de Kennis des Christendoses; waar over
wy, van 's Mans Schriften gewaagende., vervolgens nader. zullen moeten fpreeken. Deeze Redenvoering , in
den Voortyd des Jaars MDCCLV gehouden, deedt hem
groote eere aan ; en het is hoogstwaarfchynlyk, dat de
agting, daar door verworven, den weg baande, dat hy,
met eenpaarigheid van ítemmen, by eene Volksverkiezing,
weinig Jaaren laater, te weeten in het Jaar MDCCLVIII,
tot Leeraar in Lady Yeflers Parochie, te Edenburg, bei
roepen wierd.
In den Jaare MDCCLXI overleedt de Opperfee der
Hoogefchool te Edenburg, 'GOLDr. ROBERTSON, die zich
toen reeds niet alleen als een welfpreekend Redenaar,
maar als een -uitíteekend Schryver, bekend gemaakt hadt,
werd niet alleen met den tytel van Kapellaan zyner Majefteit vereerd, maar ook waardig gekeurd om de plaats
van . GOLDr te bekleeden , en voorts tot 's Konings Gefchiedfchryver van Schotland benoemd, en aangefteld tot
Leeraar in de Greyfriars Parochie, te Edenburg. Groote
Bevorderingen, die ook zyn Inkomen sterk deeden aanroeijen. De waardigheid van Opperfte der Hoogefchoole
gaf hem een vry Huis , en zyne Jaarlykfche Wedde uit
ille de gemelde Beroepen en Eereftanden bedroeg vier
honderd en acht -en- tachtig Ponden Sterlings. Dit, gevoegd by de fommen hem toegeteld voor zynen onvernioeiden Schryfarbeid , waar van wy het een en ander
vervolgens zullen vermelden , plaatfte hein in zeer onbe,
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bekrompene omftandigheden,.die hem lust en gelegenheid
gaven om zynen Letterarbeid, onder den loop Tyner Beroepsbezigheden, onvern.oeid voort te zetten. Zyn Letterarbe id, waar van wy nu een omftandiger verflag moe
ten geeven.
Met den Jaare MDCCLIX gaf hy in 't licht zyne
Gefchiedenis van Schotland , gedurende de Regeeringen
van Koningin MARIA en Koning JACOBUS DEN VI, tot
diens komst ep den Engelfhen Yhroon; benevens een kort
Ver jiag der Schotfche Gefhiedenisje vóór dat Tydperk ().
Dit Werk is een der volkomenfte van alle HHedendaag.
fche Gefchiedkundige Werken. Het behelst geen dor en
droog verhaal der Gebeurtenisfen, van cieraad ontbloot,
noch is een bloote Gefchiedkundige voordragt, geheel
in fchildering beftaande. De Gefchiedfchryver toont eene
genoegzaame verbeeldingskragt te bezitten om 's Leezers
aandagt bezig te houden, gepaard met, eene genoegzaame
maate van oordeel om de weelderigheid der verbeeldinge
te beteugelen. Zyne bef'chryvingen zyn, om zo te ipreeken, bezield; zyne aanmerkingen bondig. Zyn ftyl is
ryk, kragtig en naauwkeurig; fchoon 'er misfchien, in
zommige gedeelten, eene al groote zugt om SALLUSTIUSS
te volgen doorstraalt. Hy betoonde veel fchranderheids
in zodanige gedeelten van onze Gefchiedenis , als wy
ons gereedlyk herinnerden, aangenaam te . maaken, en 'er
iet onderhoudends aan by te zetten. Oude doffen wist
by al de- bevalligheid van een hedendaagsch kleed te
geeven. Zeer oordeelkundig vermydde hy een al te om
verflag van min belangryke en bekende gebeur -ftandig
verhaalen is beknopt, en vos-tenisf.Zywzva
geest; zyne aanmerkingen zyn veelvuldig , en wel ter
fnede ingevoegd. — Met één woord, door deeze Gefchiedenis van Schotland, welke veelmaalen herdrukt is,
verkreeg Dr. ROBERTSON eene agting, welke alle de
poogingen van zyne wederftreevende Tydgenooten niet
in ftaat waren te verminderen. Men verhaalt, dat voor
de Copy deezes Werks de Boekverkooper zes honderd
Ponden Sterlings betaalde.
Een volgend Werk, door Dr. ROBERTSON in 't licht
gegeeven, was zyne Historie der Regcering van Keizer
,

CA»

(*) In 't Nederduitsch vertaald en in IV Deeten uitgggege
en TIasoEI., íp79.
ven, te Amaerdam, by
,

VAïbf IV, PLOII TSOí^,
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benevens eene Inleiding tot dezelve, beyattende een Tafereel van de Vorderingen der Maatfchappy in Europa, $exert de ta Ondergang van het Romeinfchs
1Zyk , tot aan het begin der Zestiende Eeuw (*).
Je wyduitgeflrektheid en algemeene belangrykheid van
bet Tydval; in cteeze Gefchiedcnis begreepen, gepaard met
de hoogagting, welke onze Gefchiedboeker, niet zo veel
regts, verworven hadt, werkten zamen om het Publiek zo groote denk.eelden daar van te doen vormen,
dat rnisfchien geen Werk met meer verlangen te gemoet
gezien, of niet grooter greetigheid geleezen werd.
Het Eerste Deel, 't welk tot Inleiding fl•rekt (t), (behelzende de Vorderingen der Maatf4happye in Europa,
gelyk de Tytel vermeldt,) is een zeer hoog
gedeelte van dit Werk ; want het dient niet alleen ten
íleutel van 't geen volgt, maar mag aangezien worden
als eend algerncene Inleiding tot de Beoetèning der Gefchiedenislè, in dit tydperk, waarin de onderfcheide
Magten van Europa zich vormden tot een groot Staatkundig ftelzel, waarin elk zynen Rand nam, in welken
zy zints dien tyd gebleeven zyn, (althans tot weinige jaar
ren geleden,) met minder veranderingen, dan men zou
CARET. DEN V;

hebben kunnen verwagten, naa de fchokken, veroorzaakt

door zo veele inwendige Omwentelingen , en zo veele
buitenlandfche Oorlogen. — Wat de Gefchiedenis zelve
betreft, kan het volgaan, op te merken, dat dezelve,
meet het hoogte regt, gerangfchikt wordt onder de Mees=
terftukken. in de Gefchiedkunde. Men treft 'er in aan
Bene fraaiheid van uitdrukking, eene diepte van onder
juistheid van oordeel , die den .Ge,-fcheidng,
fchiedboeker tot eere f*.rekken. De Chara&ers zyn onnavolgbaar lchoon getroffen. Zy zyn niet opgevuld met
vergezogte tegenoverftellingen; maar met de zodanige,
welke ontftaan uit een zeer fcherp en diep indringend
doorzigt in de weezenlyke verdienften van elk Character,
onbevooroordeeld afgeleid uit de onderfcheidene omftandigheden van elks Gedrag, in de Gefchiedenis gefchctst r
Voor dit Werk, vinden wy vermeld, dat de Boek-

han(*) Dit Werk zag in 't Nederduitsch het licht, in VI Deelera
jn gr S vo , te Rotterdam , by D. vis en r. nozsTErrr, 1772.

(tj Dit (laat op de Engelfehe Uitgave, welke uit Drie Deeden in 4to beftaat.
Mi^NG . 1796. NO. 6.
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handelaar, die de Gefchiedenis van Schotland op de voor
gemelde wyze betaald hadt, een ongehoorden Prys, te
weeten vyf - en - veertig honderd Ponden Sterlings, tel.
de. (*).
Dr. ROBERTSON zoudt, met den Jaare MDCCLXXVII,
zyne Gefc1 iedenis van America in 't licht, beftaande uit
Twee Deelen in 4t0 (t). Dit wydberoemde Werk mag
zeer eigenaartig aangezien worden voor een Vervolg van
het evengemelde. Het einde van de Vyftiende Eeuwe
mogen wy aanmerken als het fchitterendst Tydperk in
de jaarboeken der Hedendaagfche Gefchiedenisfe. Men
deedt toen ontdekkingen, welker invloed op de Naako.
melingfchap werkte. 'Er vielen gebeurtenisfen voor,
welke eene nieuwe wending gaven aan den geest der
Volken. In dat Tydperk, gelyk wy reeds. aanmerkten,
namen de Europifche Mogenheden hun Staatkundig beftaan aan, en fchikten zich in handen, welken zy, (met
eenige enkele uitzonderingen,) zints behielden, en namen
maatregels van gedrag aan, volgens welken zy hunne ge draagmgen regelden. Inwendige Verbeteringen gingen
nevens uitwendige Voordeelen, met eenen gelyken tred.
De Letterkunde en de Kunften kwamen uit de ruïnen der
Oudheid te voorfchyn. De uitvinding, der Drukkunst be.
vorderde de herleevmg der Geleerdhéid, door de beoe,
fening van de Schriften der Ouden gemaklyker te maaken. De Hervorming in den Godsdienst baarde een
Geest des Onderzoeks, die, zich tot alles uitfirekkende,
den grondflag lei van Weetenfchap in 't toekomende. Het
Menschlyk Vernuft ontwaakte eindelyk uit een slaap die
eeuwen geduurd hadt. De Menfcben begonnen te denken.
(*) Ons haat voor, onlangs ergens geleezen te hebben, dat
een Engelschman (met een taai geduld (a alle Woorden van
dat Werk geteld heeft, en bevonden , dat de Boekverkooper
CADELL , volgens gemelde fom , aan Dr. ROEEATSON betaald
heeft three half pence, dat Is. na genoeg, drie groot, voor
elk gefchreeven, of gedrukt, Woord.
(t) Dit Werk is, in IV Deelen in gr. 8vo, vertaald uitge.
komen te Amtterdam by YNTEMA en TIEaOEL , in den Jaare
3778, enz.
))

zich bier de Verdrdieing van de Eer der Holla,dtc
we'eer uitaeaeeven door den Eerw. Ea M. zNOPL1 ERTS. Welk
Werkje. in deeze dagen, van elk waar Vaderlander verdient geleezen
(a) Men herinnere

ffitie ,

te werden.
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ken. Om dit fehitterend Tydperk te bekroonen, opende
een ftoutmoedig Zeeman een nieuw tooneel van wonde
Geleid door een kloek vernuft, en bygeftaan door-ren.
het licht der Wysbegeerte, beflondt COLUMBUS de moedigfl:e van alle menschlyke poogingen ; zich waagende
waar nooit mensch zich gewaagd hadt : op den onbekenden en onbepaalbaaren Oceaan breidde by de gres.
zen der kundig heden uit, ontdekte by een ander Halfrond, en voegde, als 't ware, een nieuw Vastland op
den Aardkloot.
Voor de Inwoonders van Europa was filmerica, in alle
opzigten, eene Nieuwe Wereld. Daar hadt het gelaad
der Aarde een ander voorkomen. De Planten, Boonyen ets
Dieren, waren vreemd. De Natuur fcheen niet langer
dezelfde. Een Vastland deedt zich op, 't welk nieuw«
lings uit de hand des Scheppers fcheen voortgekomen.
Het vertoonde Meiren, Rivieren en Bergen , op een
grooter schaal gemaakt; en het groeijend Ryk in meer
heerlykheid dan in de andere deelen des Aardbols; maar
de Diergeflachten in een Iaat van afneeming , weinig
in getal, verbasterd in fort, onvolkomen. Het Menschdom op den eerften trap van vordering ;-* groote en tal
Volken in de ruwile gedaante van den wilder;-ryke
Iaat, door de Wysgeeren afgemaald • en twee grootti
Ryken in den laagt{ en flaat van befchaafdheid , welker
eenige verhaalen ons onder het ooge bragten , vertoonden aan het Wysgeerig oog, ten deezen tyde, het rykíle
voorwerp van hefpiegeling , ooit in de Jaarboeken der
Gefchiedenisfe ontmoet.
De Ontdekking van de Nieuwe Wereld leverde niet
alleen een zeer bezienswaardig voorwerp op aan den
Wysgeer ; maar, door de verandering, welke dezelve
te wege bragt, een zeer belangryk vertoon voor het
Menschlyk Geflacht. -- Toen COLUMBUS den flevett
wendde na onbekende Landen, verwagtte by weinig, dat
by eene omwenteling zou veroorzaaken in het flelzel der
Menschlyke naaken, en liet lot van Europa voor toeko3nende Eeuwen bepaalen.
Het gewigt, derhalven , en de beroemdheid des Onderwerps, trok de aandagt van Wysgeeren en Gefchiedfchrvveren. Gezi`ten en fchetzen van de Nieuwe Weveld' werden opgeleverd door bekwaame Pennen ; en de
fchitterendlte gedeelten der 4mcricaanjche Gefchiede&
rise
S 2.
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tisfe heelt men opgecierd met al den tooi der welfpree•
keniciu.
maar vóór de verfchyning van ROBERTSON'S Gefchie.
denis van d,i,erica hadt geen ocliryver de rype en diepe
naipeuríng, welke zodanig een onderwerp vorderde, in
't werk gehield ; of, volgens eene geregeld plan, dat
volkomen geheel geleverd, 't welk te verlchaffen het
werk is van den Geichiedboeker. En, gelyk het onder
welk onze Schryver nam, groot was, zo voerde-werp,'t
by 't zelve ook meesterlyk uit. Het Character zyner
voorige Werken vertoonde zich ook in dit, en viel elk
in 't ooge. Deeze waren met algemeene bewondering
geleezen. Toen de Gefchicdenis van Schotland eerst het
licht zag, en de Schryver nog geen naam gemaakt hadt,
keurde Lord CHESTERFIELD het in ftyl en fraaiheid
gelyk aait het Werk van LIVIUS.
ROBERTSON'S Letterroem bepaalde zich niet tot zyn
eigen Land. Het getuigenis van Europa vereenigde zich
welhaast niet dat van Engeland. Men mag het, in de
daad, als iets kenmerktekenends opgeeven van ROBERTSON'S fchryfwyze, dat hy, in geene gemeenti maate, die
weldoorgehoudene en nergens bezwykende verheevenheid
bezit, welke voegt aan Opllellen van de verheeventle
foort; en, in zyne Gefc%iedenis van filmerica, 1preidde
by die gelukkige vereeniging ten toone van kragt en hevalligheid, welke aan de deftigheid .der Gefchiedkunde
voegt. — In dat gedeelte deezes Werks, 't welk de
$efchryving behelst van filmerica by de eerde Ontdek Icing, en de Wysgeerie nalpeuring van de Zede - en Staatkunde der oude Inwoonderen, fpreidt hy, daarenboven,
20 veel geduldige nalpeuring en gezonde Wysbegeerte ten
toot), verlchaft zulk een overvloed van fchoone en belangvolie Befchryvingen , en levert zulk eene verlchei
denheid en rykheid op van fraaijen Sci ryftrant, dat toekomende tyden waarfi hynlyh daar op zullen wy zen, als
dat gedeelte zz ner Werken, 't welk het beste denkbeeld
geeft van 's Mans Vernuft, en als het meest voltooidlle
van al zynen Schryfarbe'd.
Met den Jaare MDCCLXXXVII kwam 'er eene Vertaáling in 't licht van Abt Cr AvIGEr o'S Gejchiedtnis
an Mexico. In dit Werk maakte die Schryvcr verfcheide aanmerkingen, hier en daar ftrekkende om het gezag,
?t welk ROBERTSON'S Gefchiedenis van Amér ca verkree.
gen hadt, te verminderen. Deeze aanval zette onzen
Ge,

-

273

VAN W. ROBERTSON.

Gefcbiedboeker aart om zyn Werk over te zien, en on

derzoek te doen na den grond der bezwaaren., door den
Geíchiedícliryver van Nieuw-Spanje daar tegen ingehragX.
Het blykt dat hy dit gedaan eiebbe met behoorlyke aandagt op het aanbelang der betwiste zaakgin en op de algemeene belangen der waarheid. De uitflag zyner waar
gaf by in den jaare MDCCLXXXVIII uit,-netig
onder den 'Tytel : lddiii^ns and =Correciioris : to the former
Editions, of Dr. ROBERTSON'S History of A'uuerica.
In veele der betwiste plaatzen beantwoordt hy ten vollen den Abt CLAVIGERO, en verdedigt ziclizelven ; op
andere erkent hy openhartig de veri}etering, en gaf dus
Bene bykomende waarde aan zyn eigen Wk (*).
De Letterarbeid van Dr. ROBERTSON hlyltt._een einde
genomen te hebben in den jaai'e iM IDCCXCI,, met de
Uitgave van zyn Gefchiedkundig Onderzoek , 5vegera de
Kennis, die de Ouden , hadden van Indie, en den Voort
.Koophandels op dat Land, vóór de Ontdekking-gandes
van -den 11/eg derwaerds óán de haep de, Goede Hoop.
Met een flan& zngzel, be%elzende Liam neevn ngen over het
Staatsbefduur, de LI'etten , de Geregishaaclelingen , dF
Kun//en de LYeetenfchappen en Godsdienf ige Inf ellingen ,
,der Indiaanen (f)._ -- Hèt leezen v..n Major RLNNELL'S
Memorie tot opheldering van diens Kaart van Indofiara
deedt by Dr. ROBERTSON het- plan gebooren worden,
om , volkomener dan by, in zyne Gefchiedenis van 1Ir«erica gedaan hadt , naa „ te (peuren , welke kundigheden
de Ouden van Indic bezaten, en om te wikken wat zeker, wat onzeker, of fabelagtio, was in hunne berigten
van dat wydafgelegen Land. Tan des Schryvers Weren heeft dit liet minst wyditreklkend plan; dan in zyn
Ge,

.

('b ) Wy weeten niet dat deeze 13yvoegzels vertaald zyn.
(j) Eene Vertaaling hiervan zag het, licht , in 1793, by
J, YNTEM en n. LoOsirs , rz. In het Voorberigt des Vertaalers
zien wy,,dat cie Burger PFTfRv LOOSIes. ADZ. niet alleen dit
Stuk , maar ook de Gefchiedenis van Sc/jot/and en Awerica,
in Nederlandsch Gewaad geflooken hebbe. --- Naaniemaal de
gemelde Werken de eenige Gefchiedkundige z n uit 's Mans
penne gevloeid, blykt, dat de Gefchiedde.is van Oud Gr ieker..lrjrd
-

van de vroeg/Je tyden af let dat het een Ronzeànsch tyrngewest
werd , door WILLIAM R031oPTSOr vertaald , in Drie Deden ,
in den Jaare 1730, by A. v. P :nnervnb , .o, W. HOLTROP en c,
V. D. AA, uitgegeeven, van eencm anderen w. BOBEItTSQN is.
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Gefchiedkundig Onderzoek ontdekken wy dezelfde onvermoeide geduldigheid in het verzamelen der Bouwitoffen, hetzelfde keurig, oordeel om ze te ran g fchikken,
dezelfde klaarheid in 't verhaalen, en de eigentte toelich^
teade opheldering, welke des Schryvers voorige Werken, zints langen tyd, ten vermaake van den En elfchen
Leezer hebben doen trekken, en den roem van deezen
Schryver buiten 's Lands hebben uitgebreid, --- Te
Madrid werd hy, van wegen zyne Historie van CAREL.
DEN V, en zyne Gefchiedenis van filmerica, met eenpaarigheid van Hemmen , tot Medelid vn de Koninglyke
Academie der Gefchiedenisfé, in den Jaare MDCCLXXVII,
verkoozen. Eene Verkiezing , die den Spanjaarden zo
wel als ROBERTSON tot eere ilrekt:
Als Godgeleerde veeeten wy met dat Dr. ROBERTSON
immer. iets in 't licht gave, behalven de boven aangevoerde Redenvoering, getyteld i De Gefeltenis der Wereld ten tyde van CHRISTUS Komst in de Wereld, en het
Verband daar van- met den Opgang van dien Godsdienst,
overwoogen (*). Ten groiidllage lag de Redenaar de
woorden van PAULUS, Golosf. 1: vs. 26. Naamlyk de l er=
borgenheid die verborgen is geweest van alle Eeuwen en
an alle Gefachten, maar die nu geopenbaard is aan zy
sten heiligen. Onze fchrandere Leeraar nam uit deeze
woorden gelegenheid om eeni ge byzonder merkwaardige
omftandigheden in de Gesteldheid des Menschdoms op
te merken, welke aanweezen, dat GOD de herborgen eid
-van het Euangelie geopenbaard hadt op eesten tyd, wanmeer de Wereld zulk eene Openbaarmg het meest behoefde, en best gefchikt was om dezelve_ te ontvangen:
Om te doen zien, dat de Christlyke Godsdienst bekend
gemaakt was op den voeglykil:en tyd, treedt hy tot eerie
befchouwing van den Ledelyken , Staatkundigen, Godsdienftigen . en Huishoudelyken Staat der Wereld, omtrent
den tyd der Veríchyntnge onzes Zaligmaal.ers in deeze
Wereld. Het onderwerp deezer Redenvoer"enge is
zo weetenswaardig als gewigtig, en behandeld op Bene
wvze, , zo onderhoudend als leerzaam. ROBERTSON was
de Redenaar!
Dr. ROBERTSON , wiens korte Leevensfchets wy ge;

gee(*) l)eeze Redenvoering is in 't Nederduitsch vertaald, en
uitbegeeven te Dordrecht, by P. vnty axae:+r.
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geeven, van wiens Werken wy verflag gedaan hebben,
befloot zyn onvermoeid arbeidzaam en hoogst nuttig leeven op den elfden van July MDCCXCIII, te Grange
Houfe niet verre van Edereburg naa eene floepende
Ziekte, welke hy verdroeg met een voorbeeldlyken moed
en onderwerping.
In waarheid mag, ten zynen opzigte, gezegd worden,
dat niemand meer geagt leefde, en niemand meer hartlyk betreurd ftierf. Onvermoeid in zyne Letterkundige nafpeuringen, en van de Natuur een gezond en
kloek Verftand ontvangen hebbende , verkreeg hy een
grooten voorraad van nuttige kundigheden, die een ruim
veld openden ter tewerkílelling zyner buitengemeene
bekwaamheden, het geen hem tot zulk eene uittleekerde
hoogte in het Gemeenebest der Letteren opvoerde.
Als Bedienaar van het Euangelie betoonde by zich een
getrouw Herder; hy verdiende en verwierf de hoogagting en liefde zyner Gemeente. Volyverig betoonde by
zich in zyne Godsdienstverrigtingen. Zyne Godsdien1ligheid was vry van gemaaktheid, vry van Geest
Leerredenen betonden in duidelyke Ver-dryve;zn
vloeiden voorts over van-klaringedSchftu,
kragtige en dringende redenen. Zyn ommegang was
vriendlyk, onderhoudend, leerzaam ; zyn voorkomen ge.
fpraakzaam, behaaglyk en inneemend. Van de twee
Partyen, in welke de Schotfche Kerk, zints langen tvd,
verdeeld was, de Hofparty naamlyk en Volksparty, be
hoorde ROBERTSON tot de eerstgemelde.
Dr. ROBERTSON liet drie Zoonen en twee Dogters naa.
De oudftc Zoon is Procureur der Schotfche Kerke, en
Advocaat. De tweede Zoon is Capitein, en, onderfcheidde zich, onder Lord CORNWALLIS, derniaate, dat hy van
dien Veldheer den hoogften lof wegdroeg. De derde
Zoon is desgelyks in t ° Leger geplaatst als Officier.
Van de Dogters is de eene gehuwd geweest aan wylen
JOHN RUSSEL , Esq., de andere aan PATRICK BRYDONE, Esq. F. R. S. Schryver van de bekende Reize
door Sicilie en Maltha (*).
,

,

(*) Onlangs voor de tweedemaal gedrukt by onzen meer
gemelden Drukker j. YNTEMA , in III Deelen in gr. 8 vo..
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In eenige Brieven:
(Uit het Engelsch.)

V. B R I E F.

Wegens het Overpel. — Be Salifche [Pet. — EroessrDe maate van bedeyang, getrouwde
lyke Opvolging.
Over de Kuischheid.
Vrouwen opgelegd.
,

veral, waar de Vrouwen gekogt worden, en de Veel
\ l wyvery wordt toegelaaten, kan het Overfpel naauwO
lyks voor eene misdaad gerekend worden in den Man;
,

en waar de Veelwyvery heerscht, fielt het gezond ver
geen zwaare befehuldiging vast tegen een van haar-itand
die Overfpel pleegt. Doch, vermids de Mannen Wetgeevers zyn, wordt het Overfpel der Vrouwen,. in Landen waar de Veelwyvery ftand grypt, over 't algemeen
te zwaar geftraft. De ítraile egter, op dit Misdryf ge.
field, is, in onderfcheide Landen, meer of min streng ,
raar gelange de Mannen meer of min wraakzugtig van
aart zyn:
De Chineefen zyn een zagtaartig Volk, en laaten het
meer op welgeflootene kamers, tot het beletten van Over.
fpel, aankomen, dan op firenge ftrafdreigende Wetten: de
ftraf is alleen dat de Overfpeelfter voor Slaavin verkogt
ivorde. Die zelfde Wet grypt ftand in het Koningryk
Laos, op de grenzen van China.
By de oude Egyp1enaars moest een Overfpeelfter het
Misdryf met het verlies van haaren neus boeten. In Oud
Griekenland was 'er eene Geldboete vastgefteld voor den
Overfpeeler, en werd eene Overfpeelfter waarfchynlyk
zwaarder geftraft: Onder de Negers, die weinig kiesch.
heids bezitten, staat fleets eene ligte ftraffe op het Overfpel , uitgenomen in het Koningryk van Lenin : daar
wordt een Overfpeelfter; naa eene ztvaare geesfeling,
gebannen; en de Overfpeeler verbeurt zyne Goederen,
die de beledigde Egtgenoote gegeeven worden. By de
budé Germaanen ; een deftig en deugdzaam Volk , was
liet Overfpel allerzeidzaanist, Maakte 'er zich eene
Vrouw
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,trouw aan fchuldig, men fneedt haar het hoofdhair af,
dreef haar uit het Huis des Mans , onder geesfelflagen
haar ten Dorpe uitdryvende.
Op japon waar het Volk in eene hooge maate
fier is, wordt het Overfpel in ecrie Vrouwe altoos
-met den dood geftraft. In ionquin, werpt men Bene
Vrouwe, schuldig aan Overspel, een' Olyphant voor,
om door den fnuit opgenomen en verpletterd te worden.
Volgens de Wet van MOZES wordt een Overípeelfter, en
ook de Overfpeeler, met den dood geftraft : MARGARETHA,
VAN BOURGONDIE , Egtgenuote van ,LODLWYIC HUTIN *
Koning van Frankryk, werd, wegens gepleegd Overfpel,
opgehangen, en naare Minnaars leevende gevild. Zodanig waren de woeste Zeden dier tyden. 'Er is eene oude
Vet in JJ7ales , volgens welke de Schender van eens
Vorften bedde een Roede van zuiver Goud moest geeven, ter dikte van den vinger eens Landploegers, die ne
dat werk by de hand gehad hadt, en in lengte-genjar
van den grond tot 's Prinfèn kin reikende als by zat.
De Egtverbintenis tusfchen een enkel Paar Menfchen,
ter onderlinge hulpbetooning, en om Kinderen te verwek
fluit de ítrikttte wederzydiche Trouwe in. Het-ken,
Overfpel is , nogthans, een misdryf van een zwáarder
natuur in de Vrouwe dan in ' den Man. By hem kan.
het toevallig gebeuren , niet weinig of geen vetveeemding van toegenegenheid ; maar de meerdere zedigheid
der Vrouwlyke Sexe is zodanig ; dat eene Vrouwe voor
de verzoeking tot Overfpel niet bezwyke vóór dat
wetlooze Liefde de overhand bekomen hebbe , niet al=
leen over de Zedigheid , maar ook op de Liefde voor
Naaren Man. -,--- Overfpel is , derhal.ven , by eene
Vrouwe , eene verbreeking der Egtverbintenisfe, in een
tweevoudig opzigt. Het is eene vervreemding der genegenheid van haaren Man , welke haar onbevoegd
maakt om zyne Vriendin en Medegezellinne te weezen, en het ftrekt om een Bastaard-kroost in 't Huis
gezin te brengen ; haar Man bedriegende, en nood zaakende om Kinderen op te voeden die de zyne
niet zyn.
Eene trapswyze vordering der Vrouwlyke Sexe tot
gelykheid met de Manlyke ífraalt door in de Wetten, betreffende de Vrouwlyke Opvolging, op verfchillende tyden , en in onderfcheide Landen, vastge(teld.
Het is niet waarfcl)ynlyk, dat, in eenig Land , de Vrou,
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wen vroegtydig toegeftaan is om Land te erven. On.
der de Wilden zyn zy te zeer veragt om geregtigd te
zyn tot zulk eene erfenisfe. De fier- en woestheid
der oude Romeinen maakten inzonderheid de Vrouwen
onbekwaam om hunne Lotgenooten te weezen. Het
kwam nimmer in hunnen geest op, dat Vrouwen Land
zouden erven, 't geen zy niet konden verdeedigen niet
de wapenen. Maar de Vrouwen kwamen meer in opmerking , toen de Volkszeden eene meerdere zagtheid
aannamen. De Wet, de Vrouwlyke Opvolging in het
Landbezit veroordeelende , ten tyde der ruwe zeden
vastgeffeld , werd te ftreng en onregtvaardig gekeurd by
eene meerdere Befchaaving van der Romeinen zeden.
Over Landeigendommen der zodanigen, die geen Zoonen
hadden, werden befchikkingen gemaakt om die Wet
te ontduiken, door ruime voorzieningen te doen voor de
Dogters , welke het Land van weinig waarde maakten
voor de zydlingfche Manlyke Erfgenaamen. Om dit
misbruik , gelyk de Ouden het noemden, te weeren ,
werd de Lex Veronica gemaakt; dusdanige voorzieningen
binnen gemaatigde perken bepaalende. VDeeze fchikking
bleef in kragt, tot dat oplettenheid, en agting, voor de
Vrouwen, door alle bepaalingen der Wet heenen brak,
en de Erfopvolging voor de; Vrouwen vastftelde op denzeifden voet als voorheen ten aanziene van roerende
Goederen.
De Barbaarfche Volken , voor de Ro9neinfche Magt
bukkende , omhelsden eerlang de zagte zeden der Overwinnaaren. Zy vergunden aan de Vrouwen Landeryen
te erven, en fielden eene dubbele vergoeding vast voor
de beledigingen, de Vrouwen ten deezen opzigte aan
-gedan.
Volgens de Salifche Wet onder de Franken, was het
de Vrouwen uitdruklyk verboden Landen te erven; doch
WY leeren uit MARCULFUS, dat deeze Wet welhaast
kragtloos gemaakt wiérd door de volgende plegtigheid.
De Man, die zyne Dogter op éénen voet met zyne
Zoonen wilde behandelen, bragt haar voor de Commisfarisfen ; zeggende : „ Myn dierbaar Kind! eene oude en
godlooze gewoonte belet eene jonge Dogter de Erfopvolging in de nagelaatene Goederen van haaren
„ Vader. Maar, dewyl alle Kinderen my even zeer
„ gegeeven zyn door eon , moet ik dezelve even zeer
„ beminnen : overzulks is het myn wil, myn waarde
„ hind!
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Í^ind ! dat myne Goederen gelykrnaatig verdeeld
, t worden tusfchen u en uwe Broederen." By befchaafde Volken zyn de Vrouwen van de Throonopvolging
niet uitgeflooten. Rasland en Groot-Brittanje leveren
voorbeelden op van Vrouwen in f}aat om te regeeren,
zo wel in eene volftrekte als in eene bepaalde Mo.
narchy.
Het gezegde betreft alleen zodanige Volken by welke
de Veelwyvery verboden is. En ik agt het zo veel als
eene beweezene waarheid, dat men aan de Vrouwen het
erven van Landen niet toeftaat waar men de Veelwyvery voor wettig houdt. Zy flaan 'er niet in zulk eene
hoogagting dat deeze haar geregtigt tot een voorregt van
die uittleekende natuur.
Onder de Hurons, in Noord -America, waar de Ko•
iiinglyke Waardigheid erflyk is, en de Koninglyke Familie met veel ontzags bejegend wordt, gaat de Throon
op de Vrouwen over, om, gelyk men (preekt,-opvlgin
het Koninglyk Bloed onbezoedeld te bewaaren. Wanneer het Opperhoofd fterft wordt by niet opgevolgd door
zyn Zoon ; maar door den Zoon zyner Luster , die
zeker van Koninglyken Bloede is , wie ook de Vader
moge weezen. En , wanneer het Koninglyk Geflacht is
uitgeftorven, wordt door de aanzienlykfle Vrouwe uit den
Stam een Opperhoofd gekoozen. Dezelfde regel van
Opvolging wordt in agt genomen onder de Natches, een
Volk aan de oevers van de Rivier Misfifippi: het is by
hun een Geloofsartykel , dat de Koninglyke Familie
Kinderen der Zonne zyn. Op 't zelfde geloof was eene
Wet in Peru gegrond , in gevolge van welke de Erfgenaam der Kroone zyne Zuster moest trouwen , welke ,
even als de gemelde Wet , het Bloed der Zonne in het
Koninglyk Gezin hieldt , en niet zo veel inbreuks
maakte op de natuurlyke orde der Opvolging.
Vrouwlyke Erfopvolging hangt, in zekere maate, af
Van den aart des Staatsbefluurs. In Holland erven alle
de Kinderen Zoonen en Dogters, gelykerhand. De Hollanders leeven van den Koophandel, welken de Vrouwen zo wel als de Mannen kunnen dryven. Land daar
en boven is in dit Gewest, tegen de Voikrykheid overgefteld, zo fchaars, dat het niet mogelyk is een Gezin
hoogst te verryken door eene wyduitgefirekte Lándbezitting; 'en niets is 'er, dan de Eerzugt om eene Familie
te verheffen, 't geen iemand kan beweegen om één zyner
Kin;
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Kinderen boven alle overige te verheffen. Dezelfde
Wet heeft, om dezelfde reden, plaats te Hamburg. Uit
Landbezittingen dienen tot inl}andhouuiing van-geftrk
groote Ea^nilien in Briitanje; eene omflandigheid zeer
ongunftig voor de jongere Kinderen. Dan waarfchynlyk
wordt in Luiden, en in andere groote Handelfteden, door
de Kooplieden zorg gedraagen um die Wet te ontduiken,
door eene meer gelyke verdeeling hunner goederen onder
alle Kinderen.
Zal iemand , met veel moeite een groot gedeelte der
Wereld ter naipeuringe van dit t'uk doorreisd hebbende,
niet gereedlyk befluiten , dat de Vrouwen oorfpronglyk
overal veragt waren , even als tegenwoordig onder de
Wilden van llazerica ; dat de Vrouwen, even als de
flaaven en .flaavinnen, gekogt wierden ; dat de Veelwyvery algemeen was ; als mede dat de Egtfcheiding af
grilligheid des Egtgenoots ? Zulk eene ge--hingvade
volgtrekking zou egter voorbaarig weezen : want op erne
nadere be{chotlwing blykt het, dat men een wyduitge2trekt. Land ontdekt heeft , waar de Veelwyvery nooit
in gebruik was, en waar de Vrouwen, -van den beginne
af, even zeer gevleid en geëerd werden als onder de
befchaafdile Volken.
Wy aan over tot eene groote hoofdzaak in de vorr Vrouwlyke Sexe : om naamlyk af te baakedering de
nen de onderfcheide graadgin van bedwang , getrouwde
Vrouwen opgelegd in onderfcheide Landen , en op ver
zelfde Land : en de oorzaaken-fchilendty
van deeze veríchillendheden aan te wyzen.
Waar de Weelde onbekend is, en de Volken geene behoeften hebben , dan die aangeduid worden door de
onbedorvene Natuur, lee ven de Mannen en Vrouwen onderling zeer vey, en in eene groote maate van onschuld.
Oudtyds (tonden jonge Dogters van aanzien den Mannen
by het baaden ten diende. Onder de Spartaanen gingen
Mannen en Vrouwen vermengd in 't bad, en worftelden
geheel naakt. TAciTUS verhaalt, dat de Gerincanen voor
de beiderlei Sexen geen onderfcheide bedden hadden; maar
langs de wanden der huizen op riet, of hei, vermengd ondereen lagen. Die zelfde gewoonte heeft nog fland onder
de maatige Hooglanders in Schot/and, en is in Nieuw - Engeland niet geheel uitgefieeten. Eene getrouwde Vrouw
leeft onder geene belemmerende bepaaling, hoe genaamd,
dewvyl geen Man denkt om een bedryf zo ongeregeld als
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een antival op haare kuischheid. •-- Op de Caribee-Ëilan•
den, was Overfpel eene onbekende zaak, tot dat de Eu•
ropeaanen zich daar nederzetten. — Tef ens kan 'er
na:uwlyks eenige !lode zyn om het vuur van jalouzy
te doen ontbranden waar de Mannen de Vrouwen koopen, naar welgevallen wegzenden , of aan een Vriend
leenen. Doch, wangeer, by het Typen der aandoenlyk.
heid, een 1\'1an waardye begint te flellen op de genegen•
heid zyner Vrouwe , en haare verknogtheid aan hem ,
neemt de jalouzy eenen aanvang. Deeze is, overzuiks,
een kenmerk van aangroeiende hoogagting voor de Vrouw
begint zigtbaar te ontwaaken onder-lykeSx,ndirft
de Inboorelingen van Virginie. Dezelve krygt weezenlykën grond , wanneer ongelykheid van Rang en van
Ryl;dommen (land grypt. Ryke Mannen zoeken ver.
maak ; getrouwde Vrouwen worden de voorwerpen van
een bedorven iïnaak , en niet zelden de ílachto$èrs, als
de zeden niet welgevormd zyn, en de lugtflreek mede.
werkt om dierlyke aandrift op te wakkeren.
Griekenland is een aangenaam gewest; de Menfchen val.
len 'er fchoon ; en , toen de oude Grieken het groot.
í1e figuur maakten , waren zy zeer gebrekkig in hunne
Zeden. Zy werden nayverig omtrent hunne eer en mededingers; dit zette hun aan , om , overeenkomflig met
de ruwe zeden van die dagen , de Vrouwen van de verkeering niet de Mannen uit te fluiten. Diensvolgens
werden de Vrouwen nooit in 't openbaar gezien : en, indien myn geheugen my niet bedriegt , bragt de toeval
ontmoeting van een Man en Vrouw op firaat de-lige
ontknooping van een Grieksch Treurfpel voort. In Hecuba , een Treurfpel van EURIPIDES, verjfchoont zich de
Koningin, wegens de weigering om POLvMESTOR te bezoeken, met deeze woorden: „ Het is onvoegelyk voor
„ eene Vrouwe een Man in 't aangezigt te zien." In de
.Elecfra van sOPHocr.ES , krygt ANTIGO é van haare
Moeder verlof, om van een hoogen tooren het Leger
te zien. Een oud Man, die haar vergezelde , ontrust op
het ge^igt dat eenige Vrouwen deiwaards gingen, en
voor berisping vreezende , laadt ANTIGONé te rug te
keeren ; zeggende: „ De Vrouwen zyn gereed tot kwaad„ fpreeken ; voor haar is de geringdle beuzeling een ryk
,, onderwerp van gesprek."
Spanje is een Land, 't welk voor Griekenland raauw•
ly1ks moet onderdoen in fchoonl.eid van Lugtílreeke; en
de
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de Zeden deezes Volks waren , in de duistere Eeuwen
des ClIristendorns , niet zuiverder dan die van Griekenland. Volgens eenti Wet der Viftgotheá in Spanje,
was het eenen Handarts niet geoorlofd eene vrye Vrouwe ader te laaten dan in tegenwoordigheid van haaren
Egtgenoot, of naaste Bloedverwanten. Naar de Salifche
Wet, moet hy, die de hand eener vrye Vrouwe aangrypt,
eene boete van I gouden fét ellingen betaalera. In de
XIV Eeuwe, was het een regel in Frankrvk, dat eenti
getrouwde Vrouw geen Man mogt toelaaten haar te bezoeken in 't afweezen laars Egtgenoots. Vrouwlyke Kuisch.
heid moet, ten dien dage, zeer zwak geweest zyn , daar
men zo weinig vertrouwen op de Sexe tl:elde.
Vrouwen op die wyze te behandelen is mogelyk hooi
dig waar zy niet gezogt worden dan om dierlyken lust
te boeten. Doch waar men dezelve zoekt tot edeler
einden, om onze Vriendinnen en Gezellinnen op het pad
des leevens te zyn, wordt eene geheel andere handeiwyze
gev ,rderd.
Afíluit;ngen en befpiedende Oppasfers zullen nooit aan
het bedoelde einde beantwoorden: want deeze f}rekken om
de zielen te verlaagen , de zeden te bederven , en haar
veragtlyk te doen worden. Door trapswyze opening te
geeven aan het meer kiefche gevoel, zal kuischheid, een
van deszelfs takken, eenen heerfchenden invloed op de
Vrouwen krygen: en, als men ze vriendlyk behandelt, by
haar een heerfchend beginzel worden. In dien befchaaf=
den Raat vertrouwt men aan de Vrouwen het beftuur
van haar eigen gedrag; en het mag veilig aan haar over.
gelaaten worden. Zy worden aangenaanie Leevensge.
zetlinnen, en de vertrouwdfte Vriendinnen.
ANNA VAN BRITTANJF, Vrouw van CARET, DEN VIII,
en Lor♦EWYK DEN XII, Koningen van Fr nkryk , voerde
de Mode in, dat de Vrouwen openlyk ten Hove verfthee.
nen. Dit gebruik greep veel laater in Engeland plaats.
Zelfs tot naa de Revolutie verfcheenen de Vrouwen nimmer dan met een masker op ftraat. In Schotland hield
het gebruik van dat bedekkend werktuig nog veel lan.
ger ('tand onder Vrouwen van aanzien : men heeft het
eerst vyftig jaaren geieeden laaten vaaren. In Italia
bleeven de Vrouwen veel langer opgeflooten dan in
Frankryk; en in Sp nje eenige vryheid aan dezelve toe
te (laan, begint thans in te kruipen'. In f1bysfinie is de
Veelwyvery verboden; en getrouwde Vrouwen van eenig
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aanzien hebben , door gewoonte , het voorregt gekreegen om haare Vrienden te gaan bezoeken , íchoon niet
zeer met goedkeuring van veelen haarer Egtgenooten.
Het ware te wentchen dat een fcherm kon nedergelaa.
ten worden over het volgend gedeelte van de Gefchiedenis der Vrouwlyke Sexe. De aanwas der Weelde
en van zinnelyken lust, elk zedelyk beginzel ondermynende , maakt lieden van beiderlei Sexe even ongebonden. Vrouwen, in zulk een ftand, dienden opgeflooten te
worden; doch de tyd dier geftrengheid is voorby. Dan,
in de daad, wordt het onvoegelyk dat lieden van beiderlei
Sexen in 't zelfde bad gaan. De Romeinen volgden hierin de Grieken. Keizer HADRIANUS verboodt deeze onvoegelyke gewoonte ; MARCUS ANTONINUS hernieuwde dat
verbod; ALEXANDER SE VERUS herhaalde 't zelve, doch
reet zeer weinig vrugts; de overweldigende gewoonte voerde de heerfchappy, en wederttondt zelfs den donder van
Algemeene Kerkvergaderingen; en nam dezelve geen einde
vóor dat het Volk grooter welvoegelykheid, althans voor
het uiterlyke, begon in agt te neemen.
(De

Zesde en laatfle Brief hiernaa..
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er van het iladgewoel op het eenzaam land ter neder ge.
VV zeeren
, in het fchaduwryk geboomte , befchouwt myn

oog het fehoone , het overheerlyke , dat ons Natuur zoo
prachtig, zoo majestueus, vertoont.
Hier, in deezen Millen oord , waar niets myne rust komt
ítooren, hier, hergeeven aan my zelven, gevoel ik myn eigen
niet, en alles wat ik befchouw verwekt in my het gevoeligte
aandenken : daar zie ik trotfche Bergen , fchrikbaare Wouden
met Eiken die het geweld des tyds wederítonden ; weidfche
Landkasteelen, waar kunst haare meesterf'ukken toont; terwyl
ik, aan de andere zyde, de laage Hutte zie, waar deugd,
liefde en ongekun[telde vriendfchap, woont.
8 Staatige Eenzaamheid! hoe aangenaam zyt gy voor een gevoelvol, maar ook tevens deugdzaam, hart! --- met welk een
peinzend aandenken aan alles wat op dit Waereldrond gefchiedt
vervult gy myne ziel.
Hoe plegtig wentelen de uuren , wanneer een fl:ille nacht
zyn floers over het aardryk fpreidt , en wanneer de zilverets
Maan langs den helderen Hemel als voortdryft; en, hoor ik
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in zulk een fiaatig2n nacht de Dorpklok fiaan, dan kondigt m}
elk dier Hagen ui u aannaderend tlerfuur ook telkens aan
dan'
hoe akelig moet deeze Eenzaamheid voor eene ver•
laagde ziel zyn ; voor zulk eersen, wiens hart enkel finaak
vindt in eenen kring, waar weelde heerscht, waar uien lonkt
en vleit, waar men tien volge chonken beker lachend, dartlend, drinkt , en . als uit den zagten arm der weelde, ten don.
keren grafkuil nederitort !
ó Zagte Eenzaamheid!
beminnelyke onfchuld woont in uwe oorden : hier zal geerx
wreed Barbaar het vreedzaant hart doorllooten, of zich baadea
hier woont
in het bloed der onfchuldigen. — Neen
vrede en flille gerustheid ; de Slaaf zelf vergeet by u zyne
rinkelende boeijen; uwe ililte fchenkt hem rust in zyn akelig
lot, terwyl het haatelyk woord van Heer niet in zyne oores
klinkt. ----- ó Natuur ! uw schoon verrukt my , -- ik verheug my in het morgenlicht; terwyl ik my verblyde in het
flaatige avondrood. -- Bouwt dan, 6 Vorftenl ó Grooten der
Aarde ! Paleizen , Praalgewelven van marmer en arduin , en
verheugt u te gelyk in alle derzelver heerlykheid; gy mist dien
íiillen vrede , dat zalige vergenoegen , dat my hier tegenlacht;
geen ALEXAND .•It genoot die Rille kahnte, die aangenaame rust,
terwyl een DIOGE;.Es de waggelende Throonen belachte, en,
in zynen Tun, vergenoegd en weltevreden leefde.
ó Beminnelyke , doch fchaars gezogte , Eenzaamheid! woo•
ning des Vredes! plaats van geluk! ontvang my menigwerf,
ontvonk mynen geest met aangenaame gewaarwordingen ; by
en in u gevoel ik my zelven gelukkig, van al het aardsch
gewoel ontheeven ; terwyl ik my verheuge in het fchoone ,
het luisterryke, het wyze, der lachende Natuur, in alle derzelver overheerlyke en onnagaanbaare byzonderheden.

J. D. V..

Hellevoetfluis.

VERGEEFSCHE RAAD.

C Jèhe

voorheen beroemde Harlequin op de Italiaan.
Schouwburg te Parys, verviel tot eene myinerende
zwaargeestigheid. Hy liet den Geneesbeer TRONCHIN haaien,
en raadpleegde dien over zyne ongefteltenisfe. TROccrtna
kende CARLINI niet. Hy gaf hem tot raad: „ Het man.
„ geit u aan vervrolyking, myn Vriend ! Gaa na de Italiaan.
„ fche Schouwburg, zie ciRLINI fpeelen, by zal u doen
„ lachen, en dit zal u meer dienst doen dan iets anders wat
T., ik u zou kunnen voorfchryverr. " Ijelaasi antwoorddo
cie Patient, ik zelf ben cAs tired
ARLINI ,

MENGEL WE R K.,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKEL•YK.

REDENVOERING, WAAR IN HET CHARACTER VAN IiONING DAVID ONPARTYDIG ONDERZOGT EN AFGESCHETST WORDT. Door BEILBY PORTEUS, DD.

Bisfeliop van Londcn.

De HEERE heeft zich een Man gezogt naar zyn harte,
en de HEERS heeft leem geboden een Voorganger te zyn
over yn Volk. 1 SAM.- XIII: 14.

(Vervolg en Slot van bl. 248.)
ndien de Uitzondering omtrent de Volken van Canaan
(waar van ik te voorgin breed genoeg gefprooken , en
het noodige ter verdediginge bygebragt heb,) toegeftaan
wordt ; en indien wy zulke andere billyke infchiklykheden gebruiken als de (laat des Godsdiensts en den toehand
der Maatfchappye, ten dien tyde, vorderen; zal de Mof.ulfehe Wet, des hou ik my verzekerd, in het ftuk van
Menschlykheid alle de Intlellingen van de bernemdtle
Wetgeeveren der Oudheid wyd en verre overtreffen.
Deeze Wet naamlik vloeit over van Voorí hriften van
Goedertierenheid en Medelyden niet alleen omtrent de
Jonden, maar ook jegens Vreemdelingen, Vyanden , ja
zelfs de zodanigen , die hun allerwreedst en onregtmaatigst verdrukt hadden. „ Als uw Broeder zal verarmd
zyn, en zyne hand by u wankelen zal, zo zult gy hem
vasthouden , zelfs eenen Vreemdeling en Bywoonder,
op dat by by u leeve. Gy zult geen woeker of over„ winde van hem neemen ; maar gy zult vreezen voor
,., den Heere uwen God, op dat uw Broeder by u leeve.
—Gy zult ook den Vreemdeling niet onderdruk
gy kent het gemoed des Vreemdelings -„k;en:wat
dewy7 gy Vreemdelingen geweest zyt in Egyptenlanrl.
--- De Vreemdeling, die als Vreemdeling by u ver
keert, zal onder u zyn als een Inboorel.ing van u lie--„
„ den
T
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„ den ; gy zult hem liefhebben als u zelven: want gy
Den
zyt Vreemdelingen geweest in Egyptenland.
Edomiter zult gy voor geen gruwel houden, wart by is
uw Broeder; en den Egyptenaar zult gy voor geen gruwel houden, want gy zyt een Vreemdeling geweest in
,, zyn Land. --- Wanneer gy uws Vyands Osfe of zyn
dwaalenden Ezel ontmoet, zult gy hem denzeiven ganschlyk wederbrengen (*). " De Wetten, ter beguniliging der
Armen gegeeven, zyn zonderling; doch hebben iets aan
Wanneer onder u een Arme zal zyn, een uit-pryzends.,
uwe Broederen, in een uwer poorten, in uw land, zo
„ zult gy uw harte niet verIlyven, noch uwe hand toeflui„ ten voor uwen Broeder die arm is; maar gy zult uwe hand
hem mildlyk opendoen, gy zult hem ryklyk leenen, ge„ noeg voor zyn gebrek, dat hem ontbreekt. --- Als gy den
Oogst uws lands inoogílen zult, zult gy den hoek uws
„ velds niet ganschlyk afoogften, en dat van uwen Oogst
„ op te zamelen is niet opzamelen. Insgelyks zult gy uwen
„ Wyngaard niet naleezen, en de afgevallen bezien van
,, uwen Wyngaard niet opzamelen ; den armen en den
,, vreemdeling zult gy die overlaten. — Wanneer gy uwen
,, Oogst op uwen akker afgeoogst, en een garve op den
akker zult vergeeten hebben, zo zult gy niet wederkee„ ren, om die op te neemen; voor den Vreemdeling, voor
„ den Weeze, en voor de Weduwe, zal ze zyn (t)."
De voorzorgen, gedraagen voor de veiligheid en troost
van dat allernoodigst, fchoon maar al te dikwyls aller
gedeelte des Menschdoms , Slaaven en Dienst-elndigst,
n geheel eenen van den Hemel nedergedaal--baren,zy
den Godsdienst waardig. Die volfirekte en geheel onbeperkte ma gt over het leeven der Slaaven , door meest alle Heidenfche Wetgeeveren aan de dwinglandifche Heeren en Meesters toegeftaan ; eene magt fchandelyk mis
werd kragtdaadig-bruiktofchadeMslyki,
beteugeld door de oodfche Wet , die den Moordenaar
eens Slaafs met de uiteríle geftrengheid wilde geltraft
hebben (4-).
Alleropmerkenswaardigst is de zagtheid, ten opzigte
van
(" LEv. XXV: 35, 36 FXOD. XXIII: 9. LEv. XIX: 34,

DEUT- XXIII: 7. Exov, XXIIIh 4.
(t) DRUT. Xt': 7. 8. Lev. XJX: 9, io. DzOr. XXIV; tg,

(..) Exon. XXI: so.
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van gehuurde Knegten aanbevolen. „ Gy zult den armerf
en nooddruftigen Daglooner niet verdrukken , die fait
uwe Broederen is, of uit uwe Vreemdelingen, die in
uw land en in uwe poorten zyn. Op zynen dag zult
„ gy zyn loon geeven, en de Zonne zal daar over niet
, ondergaan; want hy is arm, en zyne ziele verlangt daar
„ na: dat hy tegen u niet roepe tot den HEERS en
„ zonde in u zy (*)."
Gy zult over uwen Broeder geen heerfchappy hebben met wreedheid (j ).
„ Wanneer uw Broeder, een Hebreër, of eerie IIebreerinne,
„ aan u verkogt zal zyn, zo zal by u zes jaaren dienen;
„ maar in het zevende jaar zult gy hem vry van u laaten
„ gaan; en 21s gy hem vry van u laat gaan, zo zult gy
„ hem niet ledig laaten gaan. Gy zult hem ryklyk op, leggen van uwe kudde, van uwen dorschvloer, en van
„ uwe wynpersfe; waar in de HEFRE uwe GOD u gezegend
„ heeft, daar van zult gy hem geeven (.1)."
Het ichynt ook als of alle andere ten dienst verbondenen, of Slaaven (zelfs de zodanigen die in den Oorlog gevangen genomen, of uit de nabuurige Heidenfche Volken
aangebragt waren,) op het Jubeljaar moesten losgelaaten
worden, dat is op elk vyftig/ie jaar. Het bevel luidt:
„ Gy zult dat vyfti fle jaar heiligen, en Vrybeid uit„ roepen in den Lande, voor alle zyne Inwoonderen; en
het zal u ecn Jubeljaar zyn , en gy zult wederkeeren
„ een ieder tot zyne bezittingen, en zult wederkeeren een
„ ieder tot zyn geflacht
— Met één woord, de uiterfle zorge wordt 'er over 't geheel gedraagen tegen
allerlei foort van verdrukking en tyranny, als mede om
de zwakken en hulploozen te befchermen tegen de onbefchoftheid van Rykdom en Magt. De tederheid der Godlyke Wetgeeving oordeelde geen Schepzel beneden haare kennisneemiog , en Itrekte zich uit tot de kleinfee byzonderheden vau het Maatfchappylyk en Huislyk Leeven;
L welk,

,

-

(s)."

(*) DEUTERON. XXIV: I4; I_5.
(t) LEVIT. XXV: 43.
(ij DEUTERON. XV: r2, t, 14.

Andere voorbeelden via
Menschlievenheid in de ,joodfche Wet treft men aan, DEV'ERON,.
XXIL: 6, 8. XXIV: 6, 6, 12, 13. RoussEAu zelf prysc.de
weldaadige geest van de Wet, EXOD. XXII: 26 en 27. En1a16
Lin. V: p. 6. Men zie ook over dit ƒluk Ckil'er fal Iy/st. VoL,
111, in 8vo. p. 136. n. b. en p. Isz.
(S) LzviT. YXV: io.
Ti

sts

REDEN VOErtING

't welk, fciloon over 't hoofd gezien door min weldaadige
Wetgeevers, in de daad een zeer groot en weezenlyk
gedeelte uitmaakt van 's Menfchen geluk of elende.
Met dusdanige Hemelfche Inftellingen als de gemelde,
(na welke wy vergeefsch zullen zoeken in eenig Hei
Laildbeíluur,) is elke bladzyde der , oodfche Wet-densch
opgevuld. - En het is hier uit dat wy ons oordeel over
de ooden moeten vormen Van hunnen Godsdienst en
Godlyken Intteller C); en, indien deeze derzelver eigen
uitwerking hadden op de Volkszeden, moesten zy,-artige
over 't geheel , eene beftendige en hebbelyke (fchoon
n, isfchien, uit hoofde van 's Volks gelegenheid, eene bepaalde) goeddaadigheid te wege gebragt hebben, wyd en
verre overtreffende niet alleen die van hunne ruwe en

onbefchaafde tydgenooten ; maar ook verheven boven

de fours hooggeroemde zagtaartigheid van veele laatere en
in beíchaafdheid verder gevorderde Volken.
Men zal gereedlyk begrypen, dat alles, wat tot hier
toe gezegd is om het , oodfche Volk in 't algemeen te
verdedigen tegen de blaam van uitgezogte Wreedl2eid ,
toepaslyk is op Koning DAVID in 't byzonder. -- Maar
1iy mag tevens eisch maaken op eenige hem toeko.
mende toegeefykbeid, ontleend uit de zonderlingheid van
zyne eigene Leevensomftandigheden, die, in de daad, dik
zeer ongunílig waren voor het zagte, het mensch--wyls
lievende.
Het was DAVID'S leevenslot, door bykans alle leevens.
tooneelen heenen te wandelen , en op dezelve juist dat
geen te ontmoeten 't welk eenen nadeeligen invloed kon
hebben op zyne gefteltenisfe, en een fcherpte geeven aan

zy-

(*) Bene overweeging van den algemeenen geest en gefchiktheid eener Wet zal men bevinden van groot voordeel
;e zyn op het Burgerlyk leeven; en zal ons een zeer nutte befchou ^ing verfcha#Fen. Deeze treft het hart ten eer•
lien oogenblikke , en doet ons den aart eens Volks op een'
maal kennen, door hetzelve te bezien in dat Spiegelglas , 't
welk 't zelve best afbeeldt : de aart hunner Burgerlyke Inrig.
tingen. 'Er is naauwlyks ééne plaats in de geheele Oudhei&
gelukkiger beda-gt , dan die. waar DE310STUENES onS vermeldt
dat de Wetten van een Land aangemerkt werden als de Ze
Staat en het Character van een geheet-dekunva
Volk zamengenomen. Dr, TAYLoa,'S Eletrle#J3s af Civil Lc W. ede
Edic. p. t6o,
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zyne gevoeligheid. Uiterflen van Geluk of Elende ;.
fchielyke overgangen van den eenen ifaat tot den anderen; de vervolgingen van Vyanden; de onheuschheden
van Vrienden, zyn omfi•andigheden, welke zelden misfèn
Benen nadeeligen invloed op den geest te hebben, en de
goeddaadigfle geestgefl eltenisfe te bederven. Alle deeze
ondervondt DAVID in de fchielykfte opvolging en de uiterfte maate.
Ooripronglyk was DAVID niet meer dan een Schaap
een tyd toen zyne jeugd en onbedreeven--herd,nop
heid hem ongefchikt fcheenen te maaken tot eenige gewigtiger bezigheid dan die eens Schaapherders, treedt
by, op eenmaal, te voorfchyn als de Voorvegter en Behouder zyns Vaderlands. Schielyk uit een Herdershut in een Hof overgebragt, ondervondt hy, beurtwisfèlend, het vriendlyk lachen of het gefronsd aanzien van
een grillig Vorst; zomtyds geftreeld door de hoope van
aan hem verinaagfchapt te worden door de naauwite banden van Huwelyksverbintenisfe , en zomtyds in gevaar
van door hem met een werpfpietze aan den wand gefpit
te worden. Eindelyk uit 's Vortl:en tegenwoordigheid verbannen, en gerukt uit de armen van die by te
der lief hadt, „ werd zyne ziel van Stad tot Stad ge„ jaagd , " en, naa de t iterfl:e elenden, waar voor de
menschlyke natuur vatbaar is, doorgeftaan te hebben,
werd hy niet alleen herfteld in de verlooren Eere, maar
geplaatst op den Throon van Jfraël.
Schoon, in deezen ftand, omringd van alle vermaaken
en de grootheid van eenen Oosterfchen Monarch, vondt hy
zich nogthans, op dien eigen tyd, niet alleen geplaagd
met de gewoone leevensongevallen, en de zorgen onaf
maar ondervondt-fcheidlykvanKogeth;
eene opeenvolging van de wrangfte onheilen en zwaarfie
liuislyke rampfpoeden. Nogmaals werd by verdreeven
uit yerufzlew, verlaaten door zyne Vrienden , gevloekt
door zyne Vyanden, en vervolgd door zy nen meestgeliefden Zoon, wiens dood wel een einde maakte aan zyre
openbaare rampfpoeden; maar hem in de diepfte treurig
dompelde, en op den rand bragt, om, door lommer-heid
en hartzeer afgemat , met gryze haren ten grave te
?aaien.
Wanneer wy, nevens deeze byzondere Overweegingen,
de bovengemelde meer algemeene voegen, kunnen wy
ons naauwlyks verwonderen over eenige uitfpattingen vair
Z3
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Streng- of Wreedheid , welke DAVID zich flu en dan
veroorlofde. Wy zullen veeleer ons moeten verbaazen
over de veelvuldige treffende blyken van MenschIievenbeid, over veele minzaame tederheden, over veele ongemeene en heldhaftig betoonde blyken van Edelmoedig}leid, die ten onbetwistbaaren betoon ƒtrekken van eene
geestgefleltenisfe, oorfpronglyk goed en regt; maar zwoegende onder den last van ontelbaare nadeelen , die dezelve zomtyds van de oorfpronglyke overhelling afwendden , en noodzaakten tot het neemen van eene tegen
-overglditn.
DAVID's Leevensomflandigheden fielden hem bloot voor
eene menigte van beledigingen: de ligtgeraaktheid zyner
aandoeningen deedt ze hem clerk gevoelen, en de kragt
zyner driften was oorzaak dat hy zich dezelve te, zeer
aantrok. En nogthans , fchoon alles dus zamenliep om
hem tot wraak te porren, fchoon het misdryf om daar
aan bot te vieren toen zo blykbaar en erkend niet was
als tegenwoordig , wederftondt hy, , by eene altoos
gedenkwaardige gelegenheid , de ilerkfle aantokkelingcn
van deeze heftig werkende en bezwaarlyk beteugelbaare
drift, hoewel hy zich in de verzoeking bevondt om daar
aan te voldoen, door de uitlokkendfte gelegenheid tegen
zyn getlaagen Vyand, wiens voorheen gehouden gedrag
bykans alles tegen hein geoorlofd maakte; en wiens uit
den wegruiming niet alleen onmiddelyk een einde zou
gemaakt hebben aan zyne ongelegenheden ; maar, naar
allen i hyn, den weg gebaand tot het verkrygen van het
toppunt zyner wenfchen, en in eens van een Balling tot
een .Koning verheeven (k).
Het is niet meer dan regtdoen, hier by te voegen, dat
deeze Vorst eene aandoenlykheid van Zielsgefteltenisfe
liadt, die, fchoon dezelve te veel toebragt, beide tot liet
memel.ƒ van vermaak en het diep gevoel van belediging, nogthans ten zelfde tycle een angewoone vuurigheid
byzette aan zyne bekeering, en de leevendigheid van alle
gyne deugden hein allervatbaarst maakte voor de edele en tederfte gevoelens, en bezielde met alle gezellige
aandoeningen, die 's meníchen boezem kunnen verwar znen. „ o AnsALOM ! niyn Zoon ! myn Zoon !" zyn
wtwoorden, die elk ouderlyk hart, 't geen een dergelyk onheil
('

t SAht, ixÏv . Zievet job, P. -32,
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heil getroffen heeft, moeten doorfihyden, en tot hetzelve
fpreeken met eene welfpreekenheid door niets te evenaaren.
DAVID bezat, daarenboven, gelyk zyne onnavolgbaare
Gefchriften ten overvloede. uitwyzen, een allervuurigflen
geest van Godsdienftigheid , en een onbeperkten yver
voor de Eer van GOD, en de belangen van diens Eerdienst. En het algemeen beloop zyns Gedrags wyst
uit, dat hy, -wanneer hy aan den loop zyner eigene geaartheid wierd overgelaaten, over 't geheel, een (tipt waarneemer en fireng Handhaaver was der Godlyke Wetten, een belangloos en volyverig Liefhebber zyns Vaderlands , een allertederhartigst Vader en flerk aankleevende Vriend.
Ten zelfden tyde, nogthans, dat wy regt laaten we
dervaaren aan de Deugden van Koning DAVID, moeten.
wy zyne misflagen bekennen en beklaagen; deeze waren
ongetwyfeld groot, en hebben, in een treffend geval,
meer byzonder, hem blootgefteld aan de ftrengfte verwyten. Maar, terwyl wy hem ten deezen opzigte befchuldigen, naar wanverdienften befchuldigen , zal het voor ons
wysheid weezen, wel toe te zien voor onszelven.
Voor de Ongeloovigen is het eene floffe van uitbundige
Zegepraal, dat een Man naar GODS harte tot de laagte
van zulke fchandlyke bedryven nederftort. Maar voor
den Christen moet zulks eene ftoffe opleveren van de
zorgvuldigfte omzigtigheid en ongerustheid, als by eene
zo fpreekende proeve ziet van de broos- en zwakheid der
menschlyke Natuure, zelfs dan wanneer dezelve door
rypheid van jaaren íterkte gekreegen hebbe , en onder
Deugd en-fteundisorvgyheblkdnva
Godsdienst. Het houdt hem eene ontzettende les
voor oogen, hoe onvermydelyk noodig :het is, zelfs voor
menfchen van de beste geiteltenisfen en de verhevenfle
Godsvrugt, „ om hun hart boven, alle dingen te bewaa„ ren," en naauwlettende wagt te houden ten opzigte van
die Driften, welke zy voelen dat de meeste heerfchgppy
voeren in hunne zielen , en hier in onaflaatend te vol
-hardentolfyprkhunsev;alrigst, by aanhoudenheid, t !'meeken om die hulp van boven, welke in het Euangelie beloofd wordt aan elk waar
Geloovigen ; en zonder welke onze uitcrte poogingen en
vastgenomeníie befluiten , in eenig wagtloos oogenblik,.
bezwyken voor 't geweld van drift, en wy ons, op 't on.
verT4
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verwagtst, gedompeld zien in eenen afgrond van nmisdryf
en elende.
Doch, boven alle dingen, behooren wy zorg te draagen om het voorbeeld van DAVID niet ten onzen eigenen bederve te doen t1rekken, en om zyne afwykingen
van Pligt niet aan te zien als een fpoorflag om het zelfde
pad van boosheid op te freeven ; maar, gelyk zy met de
daad zyn, als eene waarfchuwing voor ons tegen gevaar.
1.aaten wy ons zelven niet ftreelen met de gedagte , dat
wy, dewyl by, zo Godvereerend, zo Goasdienfiig, zo
-zeer orderfcheiden door gunstbetooningen des Hemels,
ééns allerongelukkigst tot zonde bekoord en verleid werd,
dezelfde of foortgelyke misdryven fi;rafloos mogen pleegen. -- Integendeel , indien deeze misdryven een zo
afzigtig voorkomen hebben, zo haatlyk en verfoeilyk zyn,
in Benen oodfchen Vorst, die te zyner verfchooning kon
bybren gen (fchoon alle die verfehooningen in den grond
der zaake niets betekenen), de verzoekingen van het Hofleeven , de Zeden van zyn Leeftyd , de byzonderheid
zyner eigene Omflandigheoen s en de vryheden te vaak
genomen door Lieden in zynen toetland; moeten zy een
veel afzigtiger voorkomen krygen by een Christen, die
geene van deeze verzagtingen kan aanvoeren, die in ge.
:heel andere tyden en omflandigheden leeft, veel ftrikter
regelmaat ter Gedragsbeftuuring in het Euangelie vindt,
tot een veel hooger trap van heiligheid en deugd geroepen
is , en van den Hemel terker ondertteuning tot onwankelbaare pligtsbetragting ontvangen heeft , wiens Vrees
door veel verfchriklyker Bedreigingen geroerd , wiens
J Ioop door veel uitmuntender Beloften geftreeld wordt.
Laaten wy, daarenboven, bedenken, dat deeze Over
tredingen van DAVID geenzins ttrafloos voorbygingen ;
dat by dit zwaar moest boeten, door de knaagingen van
Fyn eigen Geweeten, door de diepgaande onrust, in velle zy hem dompelden , door de lammerzalige gevolgen,
welke zy naa zich fleepten , eii door de zwaare ftellig^
ihaffen, door GOD deswegen over hem uitgelprooken.
Hoort, hoe de berouwhebbende Koning de bitterheid
2yner ziele betreurt, en zeg dan, of zyn toehand benydenswaardig was? of gy zoudt verkiezen zyn tiff anbedryf te volgen, en in de uitwerkzels daar van te deden?
Zyt my genadig , & GOD! naar uwe goedertieren
delg myne overtreeding uit, naar de grootheid-,lied
uwer barmhartigheden, wasch my wel van myne onge„ reg-

-
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„ regtigheid, en reinig my van myne zonde ; want ik
„ ken myne overtreedingen, en myne zonde is Reeds
voor my. Schep in my een rein hart, S GOD! en
„ vernieuw in het binnenfee van my eenen vasten geest.
„ Verwerp my niet van uw aangezigt, en neem uwen
„ heiligen Geest niet van my. De verfmaadheid
„ heeft myn harte gebrooken, en ik ben zeer zwak. Ik
, heb gewagt na medelyden, maar daar is geen , en na
„ vertro esters , doch ik heb dezelve niet gevonden.
„ Wend u tot my, 8 GOD! en zyt my genadig: want ik
,, ben eenzaam en elendig. Aanziet myne elende en
myne moeite , en neemt weg alle myne zonden. -- 6
Heere ! ftraf my niet in uwen grooten toorn, en kas„ tyd my niet in uwe grimmigheid : want uwe pylen
zyn in my gedaald, en uwe hand is op my nedergedaald.
„ Myne ongeregtigheden gaá over myn hoofd; als een
„ zwaare last zyn ze my te zwaar geworden. — Myn hart
keert om en om; myn kragt heeft my verlaaten (*) ! "
Het is naauw mogelyk voor Benige taal grooter zielsfinerten dan deeze uit te drukken: en niemand zeker, die
deeze betuigingen leest, kan wenfchen de etenden, daar
in befchreeven, te ondervinden. Het is onmogelyk voor
hem, bezit hy een gezond verftand, zo liegt beraaden
te handelen, dat by willens en weetens zich dompele in
de misdryven van den Koninglyken Boeteling, ten einde
hy naderhand de vrugten fmaake van diens beklemdheid
en wroeginge; of ('t geen nog erger is, en waar tegen
de zondaar geene verzekering kan hebben) dat hy terve
zonder berouw in 't geheel te gevoelen, en heen gaa tot
dien elendenftaat „ waar de worm nooit fterft, en het
„ vuur nimmer wordt uitgebluscht!"
,

-

(*) Ps. LI, XXXVIII, enz.
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het Hoogduitsch. )

edert meer dan twintig jaaren hoort en leest men
overal van Rotkoort/en. Het is een Woord naar de
mode. Zo als men, aan den eenen kant, over Tolerantie
en Verlichting hoort juichen , verneemt men , aan de andere
zyde, niets dan het geduurig Ilch! en II I over Onawe
T5
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en Rotkoortfen.

Van beide deeze kwaalen word
meer ophef gemaakt dan zy verdienen, en die goede
Heeren, welke het meest over haare verfpreiding klaa.
gen, hebben gedeeltelyk zelfs de fchuld 'er van. Veele
Geneesheeren zyn al te mild in het gebruik van het
Woord Rotkoorts. Verfcheiden ziekten moeten zo erg
niet anders, genoemd worden, welke in de daad niets
minder dan Rotkoortfen zyn. Deeze Heeren Collegas
handelen volkomen naar hunne overtuiging; als deeze nu
maar wél gegrond ware. Een Rotkoorts is, in den eigen
zin des woords, zeer naauw vermaagfchapt met de-lyken
Pest, ja, naast deeze, de verwoestendite ziekte, die wy
kennen. Wie deeze vreeslyke ziekte in zyne grootfile
kwaadaartigheid gezien heeft, kan dezelve zonder fchrik
niet huoren noemen. De Geneesheer zelve kan deeze
ongelukkigen niet bezoeken, zonder het gevolg zyner
aangewende vlyt in twyffel te trekken, of voor zyn ei
te vreezen, en het grootfl:e deel der fchamele-genlv
volksmenigte is overtuigd, dat voor hem, die aan eene
Rotkoorts ziek ligt , byna geene redding meer is. Da.
gelyKs ziet men hiervan de beklaaglykfie gevolgen. Zo
dra de Vrienden des Zieken hooren, dat de Arts zyne
ziekte voor een Rotkoorts verklaard heeft, laaten zy den
moed zinken, en alle hoop vaaren; de drift, hem te helpen, hem te redden , word flaauwer ; men helpt hein
niet meer zo yverig; men geeft hem zyne Geneesmid
niet meer zo als 't behoort; men volgt de Voor-deln
niet meer itiptelyk ; ja mere-fchritendsG
houd het ten laatften voor zonde, hem niet Geneesmid.
delen te plaagen, welke toch van geen dienst meer kunnen
zyn. En deeze is eene hoofdoorzaak der treurige
verandering, welke men zo dikwyls in -Rotkoortfen ziet
gel.euren. Veele, zeer veele, zouden, zonder dit rampzalig vooroordeel, noch gered worden. BIoedverwanten
en Vrienden, die te veel verfhand hebben om zo maar
onbepaald dit Volks - vooroordeel aan te neemen, en met
Bene waare liefde tot den Zieken , die alle gevaar en
wantrouwen veracht, en tot aan den laatften adem noch
hoopt, bezield zyn, redden noch zomwylen, door eene
onophoudelyke yver en oppasfing, een dusdanigen Zieken
van den dood, fchoon reeds de tEskulaap door het zo
veel betekenend ophaalen der fchouderen zyn lot bepaald
heeft. Maar zulke waare Vrienden vind men zeldzaam.
Gewoonlyk gaat het zo als ik gezegd heb; men verzuimt
,
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luimt den Zieken , wyl men gelooft , dat by fterven
moet; en by moet ilerven, wyl men hem verzuimt. In
't algemeen verlaaten oon de naaste Bloedverwanten en
getrouwfte Boezemvrienden (van Tafel- en eigenbelang zoekende Vrienden wil ik niet eens fpreeken), hunnen lief
ilen en besten Vriend, zo dra zy maar gewaar worden,
dat hy aan eene zo berinettelyke ziekte, als de Rotkoorts,
ter neder ltgt. Men betreurt en beklaagt hein ; men
zendt eenige maaien 's daags om naar zyn toeftand te
laaten verneemen; maar — hem te bezoeken, zyne koude
hand te drukken, het laatfee affcheid van hem te neemen, draagt men wel zorg voor. Neen, dan verlaat
zelfs een David zynen Jonathan. --- Om de waar
te zeggen , het denkbeeld, welk zich alle maar-heid
eenigzints verlichte perfoonen van een Rotkoorts maaken,
moet hun met fchrik en afgryfen vervullen. Is 'er wel
iets meer afkeerig, meer affchuuwelyk, meer vreeslyk,
in de Natuur, dan bederf, verrotting? Welke gedagten
moet men zich dan niet van eene koorts maaken, met
welke deeze verfchrikkelyke toeftand verzeld gaat, die
een mensch , als 't ware, levendig doet verrotten ? —
En, groote God! hoe moet de Zieke, die noch niet geheel en al van zyne zintuigelyke vermogens beroofd is,
noch een oogenblik verftandig na kan denken, niet te
moede zyn, als hy hoort, dat de Geneesheer zyne ziek
voor een dusdanige koorts verklaard heeft ? Moet-te
niet deeze doodelyke beflisfing van zyn lot den laats}en
vonk van moed en hoop geheel uitdooven, den laattien
vonk, aan welks behoud en opwekking, in ziekten van
deezen aart, zo veel gelegen is?
Uit hoofde van alle deeze oorzaaken, was het beter,
dat de Geneesheeren zich eerst een weinig bedachten,
eer zy eene koorts met deezen vreeslyken naam benoemden: laaten zy eerst de zaak volkomen zeker zyn.
Het kan hun niet verontfchuldigen , dat Zenuw- en Galkoortfen, welke zo dikwyls Rotkoortfen moeten heeten,
met het een of ander toeval verzeld gaan, 't welk men
ook by Rotkoortfen waarneemt, en dat beider Genees wyze zo veel met elkaêr gemeen heeft. Dan om niet
te fpreeken van de fchrik, welke het misbruik van het
Woord Rotkoorts veroorzaakt, zo moet de Arts altoos
zyn plicht indachtig en getrouw zyn, waar toe hy, als
geleerde, verbonden is; elke ziekte, die hy te behandelen heeft, naar behooren te onderfcheiden , en dezelve
by
,
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by naaren waaren naam te noemen. Hierin moet hy zo
naauwvkeurlg te werk gaan als een Plantkundige. Laa•
ten zekere nieuwmodische Geneesheeren de Ziektekundige Stelzels zo veel verachten als zy willen; het blyft
toch eene onlochenbaare waarheid , dat hy , die zich
bevlytigt het oorfprongelyk en fpecificq karakter van
elke ziekte te onderzoeken, zich meerdere moeite geeven
zal, dezelve nader te leeren kennen, haare in- en uit
tekenen beter betragten, en gevolgelyk ook in-wendig
haare natuur en naaste oorzaak dieper zal indringen,
dan hy, die 'er maar los over heenen loopt, en het daar
by berusten laat, als hy het kind maar een naam gegee•
ven heeft. Wat zoude men wel zeggen, wanneer
iemand elke loslyvigheid zo maar aanílonds Roode of
Gryze Loop 'noemde, wyl beide ziekten, ten opzichte
van derzelver hoedanigheid en geneeswyze, veel overeen
elkaar hebben? Of wanneer een Wondheeler-komste
alle ontfteekingen , die hem voorkwamen,, voor koud
vuur verklaarde? En toch zoude dit laatfie noch
altoos minder te berispen zyn , dan wanneer men een
koorts zo maar, zonder den minften grond, een Rotkoorts
ioemde ; want by elke ontíleeking hebben toch de ge
toevallen plaats, hoewel in eenen ver -menfchaplyk
graad, veel heviger by het koud vuur dan-fchilend
by Bene ligte ontfteeking; maar hoe kan men eene ziekte
Rotkoorts noemen, waar by geene tekenen eener verrot
-tingawezy?
Eene onzuivere tong, een bedorven fmaak, eene druk
duizeling, eene raazende-kinghet•arlj,
hoofdpyn , maakt noch geen Rotkoorts uit ; dit alles
heeft ook plaats by verfcheiden Galkoortfen, waar men
voor geene verrotting te vreezen heeft. En gef'eld ook,
dat een Galkoorts in de daad geneigd was, onder zekere
omfandigheden, in een Rotkoorts over te gaan, zo geeft
ons dit noch geen recht , dezelve dus te noemen, al.
v orens 'er waare tekenen van verrotting tegenwoordig zyn.
Ik zeg waare tekenen. Want de voorgaande, en meer
andere, bewyzen op verre na niet genoeg. Door een
zeer fvnen reuk ontdekt men noch het best de tegen
een waare Rotkoorts; ook dan reeds,-wordigvan
wanneer de duidelyke tekenen zich noch niet geopenbaard hebben.
Een hoofdgrond, waarom men eene koorts verdagt
hou-
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houden moet van een rottige natuur te zyn , is deeze,
dat 'er waarfch nelyke oorzaaken van zodanige ziekten
lang men noch van geen watervloed,
aanwezig zyn.
misgewas van 't koorn , hongersnood, enz. iets hoort,
zullen 'er ook niet ligt Rotkoortfen heerfchen. Enkele
Rotkoortfen, uit individueele oorzaaken ontf}aande, vind
men zeer zeldzaam, ten minmen niet by hun, die regel
Als 'er dus in een Land, en op een tyd-matiglevn.
dat men noch over geen drukkend gebrek te klaagen
heeft, veel gefchreeuw van Rotkoortfèi2 genaakt wordt,
moet men het eerst een weinig in twyffel trekken , tot
men zich van deeze treurige waarheid °overtuigd heeft.
Doch ontkenne ik niet dat zekere plaatslyke omflaudigheden hier een groot onderfcheid maaken kunnen ; by
voorbeeld onzuiver drinkwater , moerasfen die niet genoeg onder water ftaan, andere verrottingen in de nabyheid , befmettelyke wooningen , gevangenisfen of zie
Waar nu dit plaatslyke niet aanwezig is, daar-kenhuiz.
moesten ook de Geneesheeren niet, zonder de volkomenfte
en gegrondiIe overtuiging, van Rotkoortfen fprceken, om
niet hun Vaderland onfe uldig, buiten 's Lands, in een
kwaaden reuk van pestagtige ongezondheid te brengen.
Een andere grond, op welken men eene koorts voor rottig kan houden, is de befinetting, welke zy ontwyflèl.
baar meer en meer verfpreidt. Als men ziet, dat in één
Huis nicer dan één perlbon aan dezelfde ziekte ter neder
ligt, dat dooreen bezoek, eene intrede in de ziekekamer, het aanraaken der dingen welke de Zieke in dekoorts behandeld heeft, de gezonde aan dezelfde koorts
komt ziek te liggen; dat zelfs de Geneesheeren, de Opas Iers, 'er van aangegreepen worden, zo heeft men reeds
meer dan te veel reden aan de rottige flatuur 'der
ziekte niet langer te twyffelen, en zïchzelven en anderen voor nadeel te bewaaren. Maar als , by gebrek
van voldoende andere tekenen , 'er noch by komt,
dat door de Zieke noch niemand befmet is, heeft men
veel minder te vreezen. Zekerlyk kan deeze befmetting van een tinai re Rotkoorts, door de inrichtingen van een bekwaam en yverig Geneesheer , zeer ver
worden; dezelve geheel weg te neemen is zei--minder
den mooglyk , ten minflen zo lang de ziekte noch in
Naare volle kragt is.
Een derde grond, om te befluiten dat een zogenaamde. Rotkoorts waarlyk deezen naam verdient, is derzelver
fchie-.
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fchielyke verfpreiding en affchuuwelyke gedaante. Doch
genoeg hier van. Myn voorneemen is bereikt, als ik zo ge
mag zyn, myne Leezeren op de mogelykheid, dat-lukig
een Rotkoorts, welke dus en niet anders genoemd moet worden, en waar mede men het publiek met angst en fchrik vervult, ook wel eens eene andere, op verre na zo verfchriklyke koorts niet, zyn kan, opmerkzaam gemaakt te hebben.

AANMERKINGEN OVER DE VPANDSCHAP ONDER DE
DIEREN. — ONDERZOEK, WAAROM DE DIEREN OP
ANDEREN, DOCH ZELDZAAM OP HUN EIGEN
SOORT, AANVALLEN.
VOORDEELEN,
WELKEN UIT DEZE SCHYNBARE VER NIELENDE INSTELLING DER NATUUR ONTSTAAN.
Getrokken Uit W. SMELLIE, Phlilofophy of Natural

History.

(Medegedeeld door den Heer REItOER ARRENBERG te Rotterdam.)
,

I

n de befchouwing van het Stelfel der levende wezens,
welken deze Planeet, de eenige waar van wy eene
uitgebreide kennis hebben, oplevert, faat het verfland
ftil, en word als verbysterd op de algemeene vertooning
van roof en vernieling, welke zich aanhoudend, en overal waar men zich bevind, aan ons oog ontdekt. Daar
is misfchien geen eenig enkel foort van levende wezens,
welks beslaan niet meer of min afhangt van den dood en
de vernieling van anderen. Elk Dier, indien het niet alvorens , door een ander vyandlyk Dier, of by toeval,
van het leven beroofd word, heeft een zekeren tyd van
beftaan , waar van de duuring korter of langer is, overeenkomftig deszelfs natuur, en de vrugtbaarheid, die het
by de fchepping is toegedeeld, en dit beítaan eindigt algemeen door dood en ontbinding. Dit is een vastgei}elde
Vet der Natuur, aan welke ieder fchepfel verpligt is
zich te onderwerpen. Dan deze noodzaaklyke en alge meene berooving van liet byzonder leven , fchoon zeer
groot , is egter nog niets in vergelyking met de vernieling, die door eene andere Wet veroorzaakt word , by
welke de Dieren worden aangedreven om veríchillende
iborten van andere Dieren, en dikwils van hun eigen,
te
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te dooden en te verfcheuren. In het Stelfel van de Natuur fchynt dood en ontbinding onvermydlyk te wezen
ter inftandhouding van het dierlyk leven.
Dan, fchoon genoegzaam ieder Dier, eenigermate, de
vernieling van anderen tot zyn beflaan noodij heeft, zyn
'er egter eenige Soorten in de verfchillende Lefachten of
Rangen, welken door de benaming van vleeschvretende en
verfcheurende onderfcheiden worden , om dat zy voor
geheel en al, van dierlyk voedfel leven. in-namlyk,of
de behandeling van dit onderwerp, zullen wy dienvolgens, in de eerfee plaats, eenige voorbeelden bybrengen
van dierlyke vyandfchap en roofzugt, en, in de tweede
plaats, de voordeelen trachten aan te wyzen , welken
er ontslaan uit deze fchynbare wreede inftelling der
Natuur. Omtrent het laatfte gedeelte van dit onderwerp,
moet de Lezer egter niet verwagten , dat wy alle Zwa.
righeden zullen oplosfen, of alle Vragen beantwoorden;
want, even gelyk in andere gedeelten van de huishouding der Natuur, is ook in dit de noodzaaklykheid, of
zelf de fchynbare wreedheid en onrechtvaardigheid, dat
liet een Dier het ander verfcheurt , eene verborgenheid,
die ivy nimmer in Raat zullen wezen volkomen te ver
1 aren; dan wy zyn egter niet buiten hoop, om verfchei-1^
den gewigtige nuttigheden aan te wyzen, die 'er, uit deze genoegzaam algemeene vertooning van dierlyke ver.
woesting, zyn af te leiden.
Van alle verfchillende Dieren is de Mensch de groot_
í1e verwoester. De vernieling der vleeschvretende viervoetige Dieren, Vogels en Infe±en, is, in 't algemeen,
tot byzondere foorten bepaald ; doch de roofzugt var
den Mensch heeft naauwlyks eenige grenzen: zyne heerichappy over de andere Dieren, welken dezen Aardbol bewoonen, is byna algemeen, en dienvolgens befteed
by al zyn vermogen om alle andere foorten te onder te
brengen of te verflinden. Sommigen van het viervoetig
geflacht, als het Peard, de Hond en de Kat, maakt by
tot zyne huislyke faven, en, fchoon geenen van dezen,,
in dit Land, tot voedfel verftrekken, verpligt by ze egter om voor hem te werken, of houd hen tot zyn vermaak en tydverdryf. Van andere Dieren, als de Os,
het Schaap , de Geit en het Hert, trekt hy ontelbare
voordeelen; het Rundvee inzonderheid, na alle de voordeelen van deszelfs arbeid en vrugtbaarheid genoten te
hebben, vergeld hy dat alles met het te dooden, en zyn
vleesch
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vleesch tot voedfel te gebruiken. Menigvuldige andere
foorten , fchoon niet gewoonlyk tot voedfèl dienende,
worden daaglyks vermoord, uit hoofde van koophandel,
weelde en eigenzinnigheid. Tienduizenden van viervoetige Dieren worden 'er jaarlyks gedood om hun bont,
huiden, tanden of welriekende uitwerpfels.
Over het gevederde Gedierte is de heerfchappy van
den Mensch niet minder uitgeflrekt. Daar is geen enkel
foort onder het talryk en verfchillend geflacht van Vogels, 't welk hy niet tot zyn voedfel gebruikt, of ten
rnin ten kan gebruiken. Door zyn vernuft en zyne
lchranderheid is hy in Raat gefield om het lekkerfte
Poort, als Kalkoenen, Ganzen, en de verschillende luorten van Hoenderen, aan, zyn huis te gewennen, ze te
laten voorttelen, en ze, ten laatiten, als eene lekkerny,
te verflinden.
De Inwooners der wateren ontfnappen ook al de roofyugt van den Mensch niet. Rivieren, Meiren, en zelf
de Oceaan, vallen onder de magt van zyne heerfchappy,
en worden genoodzaakt hem levensonderhoud te ver
Noch lugt, noch water, vermag iets tegen de-fchaPen.
kunst en de vernielende uitvindingen van het menschlyk
geslacht. Men kan zelfs zeggen , dat de Mensch ins.
}f,elyks de Visfchen aan zyn huis weet te gewennen.
lis kunttige vyvers, voed by Karpers, Zeelten, Baars,
Forellen, en andere foorten, met welken hy, naar wel
tafel voorziet.
-gevaln,zy
Men zoude mogen denken, dat Info&en en kruipend
Gedierte , van welken fommigen een affchuwelyk aan
hebben , den menschlyken eetlust niet gaande zou--zien
den maken ; mar de ondervinding leert , dat in alle
streken van den Aardbodem zeer veel Infeáen, die zich
op het land en in het water ophouden, als uitgezogte
lekkernyen gegeten worden: de Adders zelf, welker venyn zoo fchadelyk is, ontfnappen al mede de verflindende kaken van den Mensch net.
De Mensch trekt dus aan zich, en oefent maar al te
dikwils, eene tyrannifche beheerfching over al het gefchapene, niet uit hoofde dat by de flerktle van alle Dieren is; maar om dat zyn vernuft, fchoon anders van een
gelyken aart als alle anderen, verre overtreft dat van de
fchtanderfte der min begiftigde geflachten. Hy regeert
over de andere Dieren, om dat hy, even gelyk zy, niet
alleen begaafd is met gevoel, maar oin dat de vermo.
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geus van zyn geest veel uitgebreider zyn. Hy overwint
het geweld door vernuft, en de gezwindheid door kunst
en aanhoudende pogingen; dan de heerfchappy van den
Mensch over de dierlyke fchepping is egter niet voli{ rekt; fommigen ontwyken zyne magt door de gezwind
-heidvanrzlugt,odeíchiykvan
derzelver loop , door de onbekendheid - van derzelver
wykpiaats, of door het element waarin zy leven. Anderen ontfnappen hein door de kleinheid van hun
lichaam, en, in plaats van derzelver overheerfcher te erkennen, zyn 'er onder hen, die hem, met een openbaar
geweld, ftoutmoedig aanvallen. Hy word dus beledigd
en gekwetst door de Reken der Infeden, en de vergiftige
beten der Serpenten. In andere opzigten is des men2chen heerfchappy, ïchoon vergelykenderwys zeer groot,
nog veel meer bepaald. Hy heeft niet den mintien invloed op het Geheel-al, op de bewegingen en aandoeningen der Hemelfche lichamen , of op de omwentelingen
van den Aardkloot, welken hy bewoont, Veel min heeft
hy eene algemeene beheeriching over Dieren, Planten en
Mineralen ; zyne magt strekt zich niet uit tot geheele
Iborten, maar is bepaald tot byzondere gedeelten van dc;
zelve. Iedere orde van gefchapen wezens volgt deszelfs
loop , vergaat of vernieuwt door het onweertlaanbaar
vermogen der Natuur, en de Mensch, voortgelleept wordende door den algemeenen firoom van den tyd en de
Natuur, is niet in slaat om zyn beftaan een oogenblik te
vcriangen : hy is verpligt zich aan de algemeene wet te
onderwerpen, en word, gelyk alle andere zintuiglyke wezens , geboren , verkrygt zyn vollen wasdom, en fierft.
Schoon de Mensch, door de overtreffende vermogens van
zyn verf and, in ftaat gefield is om de dierlyke fchepping aan zich te onderwerpen, kon egter zyn Ryk, zoa
min als alle andere Ryken, nimmer vast gezet worden
dan na de infrelling van zeer talryke Maatfchappyen ;
génoegzaam al zyn magt ontleent hy van de farnenleving,
zy doet zyn reden ryp worden , ontwikkelt zyne zielsvermogens, en vereenigt zyne kragten. Vóór den aanleg
der menschlvke maatíchappyen , was de Mensch mis.
fchien de behoeftigtle en minvermogendite van alle Dieren. Naakt en ongewapend zynde, was de Aardbodem
voor hem niet anders dan eene onmeetlyke woestyn, be.
woond door ferke en vernielende wontters , door welken
LNG. I796. ivo, 7.
V
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ken hy dikwils verfcheurd werd; en de Historien leergin
ons , dat de eerfee Helden de overwinnaars van wilde
beesten waren. Dan na dat het menschlyk geílacht, meer
vermenigvuldigd zynde, zich over den Aardbodem verípreid had, en de Mensch, door famenleving en kunften,
in ílaJat geí}eld was, om zich van een aanmerklyk gedeelte der wereld meester te maken, noodzaakte by allengskens het wild gedierte om de wyk naar onbewoonde
landen te nemen. Hy zuiverde de Aarde van die reusachtige Dieren , welken waarfchynlyk thans niet meer
Treftaan, maar wier vervaarlyke beenderen , in verfchillende landilreken gevonden zynde, nog in de Kabinetten
der liefhebberen bewaard worden. Hy verminderde de
getallen der verfcheurende en befchadigende Dieren. Hy
telde het vermogen en de behendigheid van het een Dier
tegen die van het ander. Sommigen onderwierp by zich
door kunst en anderen door geweld, en, op deze wys,
verkreeg hy, door den tyd, volkomen veiligheid, en vestigde eene heerfchappy, die geene andere grenzen had dan
ontoeganglyke eenzaamheden, brandende zanden, bevrozen
bergen en donkere holen, welken voor wykplaatfèn -dienen aan eenige weinige foorten van verfcheurende Dieren.
Het naast aan den Mensch, zyn de viervoetige vleeschvretende Dieren de talrykften en verflindenditen. Verfchillende gedeelten van den Aardbodem worden ontrust
door Leeuwen, Tygers, Panthers, wilde Katten , Luipaarden, Honden, jakhalfen, Wolven,Vosfen, Hyena's,
en anderen; doch, fchoon alle deze en verfcheiden andere
geflachten van viervoetige Dieren alleenlyk leven van
vleesch en bloed, zyn 'er egter eenigen onder, gelyk de
Tyger , de Wolf, de Hyena, en verfcheiden mindere
foorten , die veel verflindender en verfcheurender zyn
dan de anderen. De Leeuw zal, fchoon omringd van
roof, egter nooit meer dooden dan by in Raat is om te
kunnen opeten; doch de Tyger is veríchriklyk. woest en
wreed zonder noodzaak; al is hy door roof verzadigd,
dorst by niettemin beflendig naar bloed : zyne rusteloofe
woede heeft geene tusfchenpozing, uitgezonderd dan wanneer by verpligt is zich, aan de kanten der Meiren en
Rivieren, in een hinderlaag te leggen, om op de Dieren
te loeren, die 'er komen drinken, waar van by de laatffen met dezelfde woede aanvalt, en in Rukken fcheurt,
als de eerf}en . by verwoest alle land, dat by bewoont,
en
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en vreest noch het gezigt noch de wapens der Menfchen:
by verflind geheele kudden van huisdieren , zoo wet als
de wilde beesten , die onder zyne verfchriklyke klauwen geraken ; hy valt de jongen van den Oliphant en
van den Rhinoceros aan, en forntyds waagt by zelf een
kans tegen den Leeuw: zyne overheerfchende natuurdrift is eene altydduurende woede, eene blinde en geen
onderfcheid makende wreedheid, welke hem dikwils aan
om zyne eigen jongen te verfcheuren, en de moe--dryft
der op dezelfde wys te behandelen , wanneer zy tracht
dezelve te befchermen ; zyne begeerte is altyd naar
bloed, en hy zwelgt 'er zoo veel van in als hem maar
mooglyk is : by fcheurt de lichamen aan Rukken,
met geen ander oogmerk dan om 'er zyn kop in te
íleken, en 'er ruime teugen bloed uit te drinken; ook is
zyn dorst niet gelescht zoo lang 'er nog een druppel in
is. De Tyger is misfchien het eenigiie Dier , wiens
wreedheid onverwinlyk is. Noch geweld, noch b°dwang, noch toegevendheid, is in Raat om zyn aart te
veranderen. Harde en zagte behandelingen tergen hem
gelyklyk. De anders bevredigende invloed van den ommegang met Menfchen maakt geene verandering in de
hardheid en onverbeterbaarheid van zyn geftel. De tyd,
in plaats var, de wreedheid van zyne natuur te verzagten,
veroittert hem hoe langs hoe meer. Hy verfcheurt, met
dezelfde granlfchap , de hand, die hem voedfel geeft,
als die opgeheven word om hem te (laan. Hy brult
en grynst op het gezigt van alle levende fchepfels. Elk
,bezield wezen ziet hy aan als een nieuwen prooi, dat
bv reeds door zyn woest gezigt verfcheurt ; dreigende
heit door een angstvallig gegryns, en dikwils naar hetzelve toefpringende, in weerwil van zyne ketenen, die
zyne woede wel tegenhouden maar niet bedaren kun
-ne.
In gematigde lugtf}reken, fchynt de Wolf alle andere
Dieren te boven te gaan in wreedheid en roofzugtigheid
van zyn geftel. Als de honger hem dringt, trotfeert
by allen gevaar. Hy valt byzonder aan op die Dieren,
welken onder de befcherming der Menfchen zyn, en
voornaamlyk de zulken, die hy gemaklyk kan medeliepen, als Lammeren, Geiten en kleine honden. Als
by in zyne onderneming wel daagt, hervat by dikwils
zyn aanval; maar, door Menfchen en Honden ge aagd
-

to
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eti gewond zynde, vliegt hy naar zyn hol , en verbergt
zich daar in by dag, maar komt 'er des nagts wederom
uit, kruist het land door, zwervende om de Itallen, en
doorlende alle die Dieren, welken 'er buiten gelaten zyn, of
graaft onder door de deuren heen , en, niet eene ver
woede 'er in komende, verfcheurt hy, vóór-fchriklye
hy henen gaat, of zyn prooi medefleept , alle levende
fchepfels, die hy 'er in ontmoet. Indien hy op zyn
zwervenden togt niets heeft kunnen vinden,keert by naar
de bosfchen terug, zoekt overal met hongerigheid, volgt
het fpoor der wilde Dieren, en gaat dezelven zoo lang
na tot dat zy een prooi van zyn roofzugt worden.
Met één woord, indien zyn honger geweldig is, verliest
by alle denkbeeld van vrees, valt niet alleen op Vrouwen en Kinderen, maar zelf op Mannen, aan, en, ten
laatíten , word by, door zyne herhaalde aanvallen, een
flagtoffer van zuivere razerny en krankzinnigheid. Wanneer 'er verfcheiden Wolven te famen verfchynen, is het
geene byeenfcholing van vrede, maar van oorlog; gaande
verzeld met een yslyk gehuil, en trekkende tot een teeken van een voorgenomen aanval op grooter Dieren, als
Harten, Osfen of groote Honden. Zoo dra zy deze alge
gedaan hebben, fcheiden zy zich terftond-menrovy
van elkander, en gaan ieder byzonder in ftilte naar derzelver eenzame verblyfplaatfen. De Wolven zyn zeer
gretig op menfchenvleesch : men heeft dikwils gemerkt,
dat zy de legers volgen, en in troepen op de flagvelden
komen, om de pas begraven lyken op te wroeten, en dezelve met eene onverzaadlyke gulzigheid verfcheuren :
als de Wolven eens het menfchenvleesch gefmaakt heb
vallen zy in 't vervolg altyd op Menichen aan, en-ben,
zelf eerder op den herder dan op de kudde, verfcheuren
de Vrouwen en (epen de Kinderen weg. Geheele land.
flreken zyn fomtyds genoodzaakt zich te wapenen tot
verdelging der Wolven, en het is gelukkig voor GrootBrittanje en derzelver Eilanden, dat deze gevaarlyke en
verwoestende Dieren al voorlang 'er geheel zyn uit•
geroeid.
De Gevederde Geflachten zyn, even zoo min als anderen, van deze algemeene wet van vernieling uitgezonderd ; doch het getal der eigentlyk genoemde Roofvogels is, in evenredigheid, veel minder dan dat der viervoetige vleesclivretende Dieren ; ook zyn de Roofvogels
veel
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weel zwakker, en gevolglyk is de vernieling van het
dierlyk leven, het welk zy veroorzaken, veel meer bepaald, dan die ontelbare verwoestingen, welken 'er daag
viervoetig gedierte worden-lyksdorhetvfcun
aangeregt. Dan, even als of de tyranny nimmer derzelver
recht uit het oog verliest, is 'er een groot aantal Vo
welk , eene verbazende flagting maakt onder de-gels,ht
inwooners der wateren; eene zeer groote menigte Vogels
houd zich genadig boven het _water op, en leeft alleen
een zekeren zin,, mag men zeggen,-lykvanisch.I
dat alle de foorten van Vogels Roofvogels zyn , dewyl
de meesten van dezelven Vliegen , Wormen en In.
feften, verflinden, het zy tot voedièl voor zich zelven, of
voor hunne jongen. Ondertusfchen zyn de Roofvogels,
even gelyk het verfcheureiid viervoetig gedierte, niet zoo
vrugtbaar als de zagtaartigtte en onbeledigendfte foorten der Vogelen ; de meesten van dezelven leggen maar
een. klein getal van eijeren ; de groote Arend en de Zeearend leggen maar twee eijeren in één jaargetyde; het is
waar, de Duif legt 'er, zoo men wil, ook niet meer;
doch men moet daarby opmerken , dat de Duif dit drie-,
vier- of vyfmalen doet, van de lente tot den herfst. Alle
Roofvogels vertoonen eene ftoutheid en wreedheid in
derzelver getlel , terwyl de andere foorten een lieflyk,
blymoedig en zagtzinnig, voorkomen hebben. De meeste
Roofvogels dryven hunne jongen uit het nest, en geven
ze aan hun lot over, eer zy genoegzaam in ftaat zyn om
voor zich zelven te zorgen: deze wreedheid is het gevolg
van het gebrek by de moeder; als zy, het geen dikwils
gebeurt, mangel aan voedfel heeft, zal zy byna fferven
van honger om het hare jongen te geven ; maar, als de
honger hooggaande word, vergeet zy hare ouderlyke betrekking, verjaagt, (laat, of dood dikwils, in een aanval
van woede, door gebrek van voedfel veroorzaakt, haar
eigen kroost. Een weerzin van de famenleving is, een
ander gevolg van derzelver natuurlyke en , bykomendo
hardvogtigheid in hun getlel. Roofvogels en verféheurende viervoetige Dieren vereenigen zich nimmer tot een
maatfchaplyk bedaan; even gelyk movers, leiden zy een
zwervend en eenzaam leven ; doch eene wederzydfche
genegenheid vereenigt egter het mannelyke en vrouwe
als zy beiden in ftaat zyn om zich-lykefort,n
zelven te verzorgen, en elkander kunnen byflaan in ht
voeren an den oorlog tegen andere pieren, fcheiden zy
V3
zich
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zich nimmer van een, zelf niet na dat de tyd der liefde
voorby is ; het zelfde paar vind men aityd by e1kaner;
doch zy verzamelen zich nooit by troepen , of naken
huisgezinnen uit. De grootere foorten, als de Arenden,
hebben eene meerdere hoeveelheid van voedfel noodig, en
om die reden vergunnen zy niet aan hun kroost, wanneer het zelf in Raat geworden is om op roof te kunnen
uitgaan, op die plaatfen te komen, daar de ouders zich
ophouden; maar alle die Vogels en viervoetige Dieren,
welken door de voortbrengfels der Aarde . gevoed worden, leven in huisgezinnen, maken maatfchappyen uit, en
verzamelen zich in troepen, zonder te twisten of elkander
te ontrusten.
Beide Aarde en Lugt geven voorbeelden op van roofzugtige Dieren, fchoon'het getal der verflindende Dieren in deze elementen , vergelykenderwys , gering is;
maar het beftaan van . ieder Inwooner der wateren hangt
enkel af van roof en vernieling. Het leven van iedereen
Visch, van den grootf}en tot den kleinoen, is eene aanhoudendo vertooning van vyandlvkheden , geweld en
vlugten ; derzelver trek tot voedfel , is onverzadelyk, en
moedigt hen -tot alle gevaren aan; zy zyn in eene aanhoudende . beweging, en het oogmerk dier beweging is
om andere Visfchen te verflinden, of hun eigen vernieling te ontvlugten ; hun drift tot voedfel is zoo fi:erk ,
en zonder eenig onderfcheid, dat zy gereedlyk inzwelgen alles wat maar eenigen fchyn van leven heeft: zy,
die kleine mobden hebben, afen op Wormen en de kuit
van andere Visfchen; daar tegen verflinden zy, die grootere monden hebben, alle andere Visfchen, zelf hun eigen foort niet uitgezonderd , die zy kunnen doorzwelgen.
Om hunne vernieling te ontwyken, begeven zich de kleinen naar de ondiepten, daar de grootere foort hen niet
kan vervolgen; doch in het water-element is nergens
eenige veiligheid: want zelf in die ondiepten liggen de
Oesters, Mosfels en andere Schelpvisfchen, in hinderlagen
op den grond, met hunne open fehhelpen , en, zoo dra 'er
een kleine Visch onder hun bereik komt, fluiten zy dien
daar in, en verflinden op hun gemak derzelver vergiftigden prooi. Het jagen en vervolgen der Visfchen is
ook tot Beene byzondere ftreken bepaald; geheele fcholen van Visfchen vervolgen de anderen, met een onvermoeiden ever, door onmeetiyke ftreken van den Oceaan. De ` Kabel jaauw vervolgt de Wyting, van de banken
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ken van Newfoundland tot aan de zuidelyke kusten van
Spanje.
Het is eene opmerklyke omílandigheid in de Historie
van de levende Natuur, dat Roofvogels en vleeschvretende viervoetige Dieren veel minder vrugtbaar zyn dan
de onbeledigende en maatfchaplyke foorten ; doch dat
in tegendeel de Inwooners der wateren , die alle vleeschvretende zyn , eene verwonderenswaardige vrugtbaarheid bezitten. AIle foorten van Visfchen , eenige weinigen uitgezonderd , zyn fterk voorttelende. In weerwil van de verbazende vernieling van derzelver eijeren, door den kleinen Katvisch, die zich aan ftrand ophoud, door de Watervogels en de grootere Visfcben,
is het getal, 't welk overblyft, nog genoegzaam om
den Oceaan met Inwooners te voorzien, en voedfel te
bezorgen aan een groot gedeelte van het menschlyk
geílacht. Een Kabeljaauw , by voorbeeld, brengt,
volgens de nauwkeurige waarneming van LEEUWENHOEK, uit ééne kuit, boven de negen millioenen eijeren in één jaargetyde voort. De Bot geeft jaarlyks
'er meer dan een millioen , en de Makreel meer dan
vyfhonderd duizend. Eene voortteling , die zoo groot
is, dat, wanneer alle deze Visfchen hun volkomen
wasdom bereikten , de Oceaan , binnen weinig eeuwen, niet meer in flaat zoude wezen om deszelfs levende Inwooners te bevatten. Deze wonderbaarlyke
vermenigvuldiging brengt twee gewigtige voordeelen
aan; want, in het midden van zoo veel talryke vyanden, behoud egter ieder byzonder foort van Visch haar
beftaan, en levert tevens aan den Mensch de noodige
b®eveelheid van voedfel.
(Het Vervolg hier na.)
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PROEVE, OVER DE UITWERKZELS VAN HET LANDBOU.
WEND LEEVEN OP 'S MENSCÍIEN AART, GESTELTENISSE, EN MAATSCHAPPYELYK GELUK.

(Overgenomen Uit WILLIAM FALCONERS Remarks.)
(Fervolg van bl. 265. )
Over den Invloed van het Landbouwend Leaven op de
Regeeringsvorm en den Godsdienst.

/iet volle zekerheid durf ik niet bepaalen, tot welk
1W1í Bene Regeeringsvorm de Landbouwlyke Leevenswyze natuurlykst aanleiding geeft. Nogthans agte ik het
vry klaar, dat, in een Land waar de Landbouw byzondere aanmoediging vindt, en, als 't ware, tot een voor
Staat wordt, het Regeeringsbefruur, in--werpvand
dien niet vry, ten minften gemaatigd, moet weezen, en
zeer veel agts flaan op byzonderen Eigendom. Zulks
blykt uit de Gefchiedenis dier Volken, onder welken
de Landbouw byzonder werd gadegeflaagen. Zo was het
oude Befluur der Yoodcn rechtmaatig, billyk en zagt,
en de Eigendom des Volks door de Wetten bepaald; dat
der Egyptenaaren geregeld door de flriktfle voorfchriften ; en het oude Perf<aanfehe Staatsbeftuur was zeer
bepaald, en hadt meer gelykheids op eene Huislyke dan
op Bene Burgerlyke Inftelling (*).
Het Volk in de Oost Indien, fchoon hun Staatsbef uur
een zeer Despotiek voorkomen hebbe , leeft onder een
vry zagt befluur; en de Chineeren , hoewel geenzins vry,
worden fleeds befchut tegen willekeurige aanvallen op
den Eigendom.
I Iet Staatsbeftuur van Peru, waar de Landbouw een
der groote Volksvoorwerpen uitmaakte, was zagt en minzaam : de ziel werd daar niet vernederd en onderdrukt
door gedwongen onderwerping aan den Wil van eenen
Meerderen; maar men bragt eene vey; willige gehoorzaamheid
-

(*) „ Zy denken ." .fcliryft ;ezNono , „ dat de Pligten
van een goeden Koning en van een goeden fierder dezelfde
„ zyn." XENoeIIo:NTI.s Ovroprdia, Lib. VII.
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held toe aan een Monarch, die geagt werd van Hemelfche herkomst te zyn: welke laatstgemelde byzoncderheid
den Vorst get aag herinnerde om die weldaadige Alagt,
welke reen oordeelde dat by vertegenwoordigde , na te
volgen. Deeze denkbeelden hadden zo veel uitwerkings,
dat, in de geheele volgreeks hunner Koningen, die zy tot
twaalf telden, 'er geen een Tyran geweest was ; een
voorbeeldloos tuk in de Gefchiedenis des Menschdoms.
De Ro,neinfche Regeeringsvorm, 'fchoon 'er Benige aan
te maaken'vallen, was ongetwyfeld in een-merkingop
groote maate vry, zelfs by de eerfte Intlelling, en werd
vervolgens nog vryer, inzonderheid op dien tyd teen het
Landbouwend Leeven in de hoogfte agting Rondt.
De . oorzaaken, waarom zekere maate van Vr3 held in
liet Staatsbeftuur noodzaaklyk is in die Staaten war
de Landbouw een Nationaal voorwerp wordt, loop it
gereed genoeg in 't ooge. Het Landbouwen vt,rdert '.:cftendig een onaflaatend vlytbetoon; dit zal nimmer aligemeen plaats vinden, dan waar de zodanigen, die arbeiden, zekerheid hebben voor het genot van de vrugten
huns arbeids; 't welk het geval met geene mogelykheid
kan weezen onder een willekeurig en eigendunklyk . Beftuur: het uitwerkzel daar van is om`den geest vreesag.
'tig, traag en flaafsch, te maaleen, en te bederven.
Ik weet egter niet of eenige byzondere Regeeringsvorm byzonder beftemd is voor deeze Leevenswyze. De
Landbouw heeft gebloeid onder een éénhoofdig Bewind,
als in eenige deden van het Oosten, en in Zuid- dmerica onder een Ariftocratisch Beftuur, als in Holland,
Zsvitzerland, en in Genua; onder eene Democratie, als by
de Romeinen; en onder een gemengde Regeeringsvorm,
als in Engeland. Waar de Eigendom veilig is, en
geen dwinglandsch Gezag geoefend wordt over de Perfoonen, daar zal de Landbouw, indien door andere byzondere omftandigheden niet mismoedigd, naar alle waar
-fchynlkeid,boj.
Wat den GODSDIENST, het tweede voorwerp, 't .geen
ons in deezen eindelyk te befr_houwen Raat, betreft. —
Het voorwerp van den Eerdienst onder een Landbouwend
Volk is doorgaans eene Godheid, die eenige betrekking
tot den Landbouw heeft. In deezervoege werd JANUS,
de oudfte der Godheden , aangezien als de Uitvinder
van het gebruik des Wyns, des Koorns, Meel en Offer
Vg
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anden (*). SATURNUS werd om dezelfde redenek
zeer onder hun geëerbiedigd (t). — FAUNUS desgelyks en PILUMNUS waren Inlandfche Godheden, en werden beiden veronderfteld het opzigt te hebben over eenige gedeelten des Landbouws (.-). Eenige andere Godheden desgelyks , die by andere Volken niet veronderhield werden eenige verbintenis met den Landbouw te
hebben, werden door de Romeinen in zekeren voege aan
deeze Bezigheid toegefchikt
In deezer voege werden ,Jupiter, de Zon, de Maan, Yenus, Minerva, en
Bonus Eventus of het Goed Geluk, voor Landbouw - Godheden gehouden, zo wel als Tellus, Ceres, Bacclius, Ro.
bigus of Flora; aan welke Terminus ('O, Segetia en
verfcheide andere mogen toegevoegd worden.
De Landbouw was desgelyks onder de ,?ouden zeer
naauw met den Godsdienst verbonden. De Allerhooglle, fchryft de Zoon van sIRACH, heeft den Landbouw
bevolen (if). En veele van de Feesten onder dat Volk,
gelyk ik vervolgens zal aanwyzen, hadden eene byzondere betrekking tot die Bezigheid. Dezelfde aanmerking
gaat ook door ten opzigte van de Egyptifche Godheden.
Osrrtis, de voornaamíle onder dezelve, werd aangezien
voor den Uitvinder des Landbouws ; en Isis, de tweede
God-

(s).

(*) J®Nus was een oud Koning van Latium , en werd
gehouden voor den Vader der andere Goden. Hy wordt daarom
genoemd Pater en Deus Deorum. RosINI -4ntiquit. p. 93, &
Fast. OVIDII , Lib. I.
(t) SATURNUS was desgelyks een oud Koning der Abori•
gines, of het Volk van Latium. en werd gezegd de Zoon van
JANUS te weezen. Hy en zyn Vader onderweezen dat Volk in
den Landbouw, gelyk ons MACROBIOS meldt. Saturn., L. I.
C. 7.

(4.) RosINI llntlq. p. 1ór.
(S. VAxao de Re Ruflica , Lib. I. Cap. i. Bonus Eventus

wordt ook door PLINIUS onder de Goden des Landbouws geteld, Lib. XXXIV. C. 8. Hifi. Nat.
(**) Terminus Deus , quia in ejus tutela esfent agrorum fines.
FEsTUS. Hy werd ook, volgens OVIDIUs, onder de oudfle God.
heden geteld:
Termine, five lapis, five es defosfus in agio.
Stipes , ab antiguis fsc quoque numen habes.

(ft)

ECCLESIASruus,

VII. Tg.

Fastoram., Lib. H.
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Godheid., als de Ontdekker van het gebruik• áes Graans
en Koorns , 't geen voorheen in 't wild opgroeide, en
niet ten voedzel gebruikt werd (*).
De Godsdienfhige Eerbetooningen, aan BACCHUS in Ira.
die toegebragt, ontftonden uit dezelfde oorzaak , gelyk
ons DIODORUS SICULUS (r). en ARRIANUS (4) vezmelden. Hy werd daar aangezien voor den Uitvinder der
Kuntten tot den Landbouw behoorende.
De Zon was onder de Peruviaanen
, en by ' de
oude - Perfiaanen , geen gering gedee:te van den Eer
aan dezelve toegebragt, verfchuldigd aan de-dienst,
vrugtbaarmaakende hoedanigheden , aan dat Hemalicht
toegefchreeven.
Verfcheide Godsdientlige Voorfchriften hebben betrek
vierde Gebod van-kingopdezLvswy.Ht
der _7ooden Wet fluit in, dat dit Volk zich zeer veel
met den Landbouw bezig hieldt ; en verfheide andere
Voorfchriften van MOSES Wet hebben daar toe eerie
onmiddelyke betrekking (**).
De

(s)

(*) Isis ontdekte de wyze om Meel te maaken van Graangewas, 't geen voorheen , gelyk andere Planten , in 't wild
groeide, ren gebruike onbekend; en osmais vondt de aarskwee'
king uit van Planten, in 't algemeen ten voedzel dienende.
De Criekfche (of liever de Siciliaanfche) cEREs en de .Egyp.r
tifche Isis worden voor dezelfde Godheid gehouden. Dion.
sic. Lib. I.
f) 13eccHus was , zo als zy verhaalen, de eerfile, die Os
fen voor den ploeg fpande , en de Menfchen leerde den grond
roet hunne eigene handen bearbeiden ; hy ontdekte desgelyks
veele Werktuigen ten gemakke des Landbouws , tot groot ge.
ryf des Landmans. Uit hoofde deezer dienften , werd hy zo
zeer geëerd , dat men hem met algemeene toeftemming in den
rang der Goden plaatíte, en by Godsdien(iige Eerbetooningen

ontving.

(4i Bacchus verfchafte het Volk Zaad, en leerde hun de
wyze om 't zelve te zaaijen, 't zy Om - dat TR[PTOLOMEUS ,
die door CES gezonden was , in dit gedeelte des Lands niet
kwam, of dat BACCHUS, vóór TRIPTOLOMeU$ na de Indien gaan.
de , hun de Zaaden der vrugten fchonk. Bacchus fpande
eerst Osfen voor den ploeg, en vormde de meeste Luliaanfche Staaten , die voorheen een zwervend Leeven leiden, tot
Landbouwers. ARRIAN. Hij7. Indica.
;

() RoazRTSOty

Imeric., Vol. II.

(*) LEV. XIX: 9. XXIII: lo.
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De Voorfchriften der Magi, onder de Perfaanen2, wa.
ren van gelyken aart. De Heiligen onder hun waren
verpligt hunne Heiligmaaking te voltooijen, door allen
arbeid des Landbouws voort te zetten. Het is een Grond
Zendavesta, dat hy, die met zorg en naar -reglind
grond bezaait , een grooter voorraad van-ilghedn
Godsdienítige verdiensten opdoet , dan by zou hebben
kunnen verkrygen door het hethaalen van tien duizend
gebeden (*).
Plegtigheden van eenen Godsdienftigen aart zyn zeer
veelvuldig onder een Volk aan deeze Leevenswyze verbonden , en hebben 'er eene byzondere betrekking toe.
Veele van der 7ooden Plegtigheden en Inftcllingen floe•
gen bepaald op den Landbouw. Twee van de drie
groote jaarlykfche Feesten waren ingefteld uit hoofde
van de Inzameling der Vrugten des Akkerbouws (4.): en
de Plegtigheid des Hefoffers , in het Boek Leviticus
vermeld , hadt blykbaar dezelfde ilrekking (4.). Ver
Offergaven, in de Yoodfche Wet gevorderd,-fcheidr
als Koorn - airen , Meelkoeken, en ongehevelde Broo.
den§) , ftrekten waarfchynlyk om het aanbelang des
uws te toonera, en de bevlytiging in denzelven
Landbo
,aan te dringen.
De
(*) Zendavesta, T. I. p. 224. en Precis du Sylleme de Zoro#Ster,, Vol. III.
(t) „ Drie reizen in 't Jaar zult gy my Feest houden. Het
Feest van de ongezuurde Brooden zult gy houden , zeven
„ dagen zult gy ongezuurde Brooden eeten. gelyk ik u ge„ boden heb, ten beflemden tyde in de maand Abib, want in
dezelve zyt gy uit Egypte gewogen; doch men zal niet
ledig voor myn aangezigte verfchynen. En het Feest
„ des Oogsts der eerie vrugten uws arbeids, die gy op den
„ velde zult gezaaid hebben — en het Feest der Inzame„ Tinge op den uitgang des Jaars , wanneer gy uwen arbeid
uit den velde zult ingezameld hebben: Exon. XX[[I: 14-16.
(4) „ Spreekt tot de Kinderen Israëls , en zegt tot hun ;
„ als gy in het Land zult gekomen zyn, 't welk ik u geeven
„ zal, en gy zynen, Oogst zult inoogften, dan zult gy een
„ garve van de eerftelingen uws Oogsts tot den Priester bren„ gen ; en hy zal die garve voor het aangezigt des Heeren
beweegen , op dat het voor u aangenaam zy: des anderen
daags naa den Sabbath zal de Priester die beweegen." LE--,
VITICUS XXI[I: so, ir.
(5) LF.vrr.c. Hoofdtt. II.
.
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De oude Por fen hadden Plegtigheden van gelyke bedoeling. In de Lente van, elk Jaar werd 'er een Feest
gevierd , ingerigt om aan te toonen de oorfpronglyke
gelykheid en tegenwoordige verbintenisfe des Merrschdoms. De Itaatlyke Perftaanfche Koningen , hun ydelen
praal voor meer weezenlyke grootheid verwisfelende ,
mengden zich vry onder de nederigfte maar nuttigfte
hunner Onderdaanen. Op dien dag werden de Landlieden ' aan de tafel des Konings en der Satrapen, zonder
eenige onderfcheiding van Rang, toegelaaten. De Vorst
ontving hunne verzoeken , overwoog hunne bezwaaren,
en fprak met hun op de gemeenzaamfte wyze. Hy was
gewoon hun te gemoete te voeren: „ Van uwer handen
„ arbeid ontvangen wy ons onderhoud; gy ontleent uwe
„ rust van onze waakzaamheid. Naardemaal wy dus
„ noodzaaklyk zyn voor elkander, moeten wy te zamen
„ als Broeders leeven in eendragt en liefde (*)."
De oude Egyptenaars hadden desgelyks verfcheide
Godsdienstplegtigheden en Feesten ter eere des Akker
zeer veel gelyk--bouwsenvadzlfUitren,
leids hadden op die der ,7ooden, en naar alle waarfchynlykheid van hun ontleend (t). De Koningen van
Indie hadden eertyds, én de Keizer van China heeft nog
tegenwoordig, eene Godsdienflige Plegtigheid , om jaar
grond met een kouter te ploegen (-1-); en de-lyksden
Inca van Peru , dien men voor eene Godheid hieldt ,
be(*) GmsoN's Decline and Fall of the Roman Emgire,, Ch.

VIII.
(t) Zy hebben eene Feestplegtigheid, om te gedenken aan
de uitvinding van Koorn om brood te bakken, van zeer vroege
oudheid by hun onderhouden. Ten tyde des Oogsts en het
opofferen der eeríie vrugten is het Volk gewoon een klaagtoon aan te heffen by de Koornfchooven , en de Godesfe
3sis aan te roepen. Zy doen dit met oogmerk om eer te
bewyzen aan de Godinne, wegens de ontdekking dier dingen,
welke zy ten deezen jaargetyde offeren, als in 't welke die
ontdekkingen gedaan zyn. In eenige Steden worden, by het
vieren van het Feest van Isis. vaten, gevuld met Graangewas.
fen , flaatlyk omgedraagen, ter gedagtenisfe dat derzelver ge,
bruik door die Godinne ontdekt is. Dion. sic. B. I.
(4) Er heeft in China een Jaarlyks Feest plaats , als de
Zon in den vyftiendeu Graad van dquarius treedt. Do HALOS,
Vol. II. p. 82.
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bearbeidde met eigen hand een tuk gronds, welken ar
Zegepraal-beidmnorích dezlvn
over de Aarde te noemen. Eene groote menigte
van Plegtigheden, betrekl}yk tot deeze leevenswyze, trof
men aan by de Romeinen ; als de Cerealia, de Palitia,
en verfcheide andere (*).
't Is waar, de Heer MONTESQUII U (t) is van oordeel,
dat Godsdienstplegtigheden , onder een Volk aan den
Landbouw overgegeeven , flegts weinige zyn. Maar de
Wooden, de Egypienaars en Pcrfaanen, hadden Bene menigte van Plegtigheden in hunnen Godsdienst, en waren,
egter, groote aanmoedigers des Landbouws. Men moet
toeílaan dat de Geestlykheid by hun een onderfcheiden
lichaam uitmaakte; maar de rest des Volks was met de
Priesterfchap teffens verbonden tot het waarneemen van
een groot aantal Plegtigheden; althans wy weeten dat dit
het geval by de ,7oodcn was.
(*) Het was een der Voorfchrif en van 1UMA , dat geene
Offerande zou volvoerd worden zonder een daarbygevoegde
Maaltyd, om daar door den Landbouw aan te moedigen. PLU*
TARCH s

Life of Numa.
(t) Sp. of Laws, B. XXV. Ch. 4.

(Het Vervolg en Slot by de naaste gelegenheid.)
BELANGRYK VERSLAG VAN DEN OPTOCHT J)ES BRITSCHEN GEZANTSCHAPS, UIT DE STAD TONG-TCHEW,
IN CHINA, NA HET KEIZERLYK PALEIS VAN YEUMAN - MAN- YEUMAN : MET EENE NIEUWE BE$CHRYVING VAN PEKIN, DE HOOFDSTAD DES
RYKS; EN BENIGE ZEER WEETENSWAARDIGE
BYZONDERHEDEN VAN DE GEWOONTEN
EN ZEDEN DER CHINEEZEN.

it aangeduide Stuk hebben wy getrokken uit
„ 1J a Narrative of the British Embasfy to China, in
„ the Tears 1792, 1793 and 1794. by IENEAS ANDER„ SON, then in Service of Lord MACARTNEY. Eep
„ Werk, 't welk dit voordeel heeft boven alle voorgaan,, de Verhaalen van China, dat de Schryver niet verdagt
kan gehouden worden van het inmengen eeniger ver„ Gierde Omftandigheden , of dat by zich toegegeeven
„ hebbe in de maar al te gewoone Vergrootingen der
„ Rei-
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Reizigeren; dewyl by niet kon nalaaten vast te ftel•
„ len, dat dusdanige Berigten gereedlyk zouden weder
worden door zyne Medegenooten in dit Ge--„fproken
„ zantfchap; bovenal daar de Uitgave van dit Reisver.
,, haal flaat gevolgd te worden door een grooter en uit
Werk, over dit zelfde Onderwerp, 't welk Sir-„voerig
„ GEORGE STAUNTON daadlyk onder handen heeft. Onze
Leezers zullen den Britfchen Trots, die in eenige ge
dit Reisverhaal uitkykt , wel ten goede-,deltnva
„ houden: het is een zeer Charatermaatig vertoon."
Op Woensdag den 21 Augustus 1793, werd te Tong,
tcheiv, 's morgens ten twee uuren, het algemeen teken ge
dat het Reisgezelfchap zich tot het vertrek moest-gevn
gereed maaken. Naa een fpoedig genomen Morgenontbyt, was het geheele Gezantfchap gereed om den Optocht
aan te vangen. De Soldaaten waren vooruitgetoogen na
overdekte Wagens, voor hun gereed gemaakt; de Knegts
volgden, en werden in foortgelyke Voertuigen geplaatst:
de Heeren, het Gevolg des Gezantfchaps uitmaakende ,
waren gezeten in zeer ligre Rydtuigen , getrokken door
één Paard, en reeden onmiddelyk voor Lord MACARTNEY, Sir GEORGE §TAUNTON, en Mr. PLUMB, de Tolk,
gezeten in Palanquins, of Draagfloelen, ieder door vier
Man gedraagen.
De Rydtuigen, die de Soldaaten en de Knegts voerden, waren gemeene gehuurde Karren, getrokken door
vier Paarden , zeer jamuierlyk zamengevoegd , en met
ftroomatten bedekt. De Paardentuigen, als zy dien naam..
mogen draagen, waren van touw gemaakt. De Kar.
ren, met een enkel Paard ,befpannen, waren overdekt niet
lalaauw Nankeen, en hadden openingen van latwerk, met
dekzels van dezelfde ftoffe. De Voerlieden liepen 'er naast.
's Morgens ten vier uuren was deeze Reisftoet in be.
weeging, beftaande uit zestig Karren voor de Soldaaten
en Dienstboden, en twintig voor de Heeren tot het Ge.
volg behoorende , behalven de Karren voor Goederen
gefchikt, en Coolies, of Draagers, beftemd om de Ge.
fchenken en zwaare Pakkadie op hunne fchouders te
draagen. Vierhopderd deezer Coolies waren, by deeze
buit,-ngewoone gelegenheid, in dienst.
Qmftreeks vyf uuren hadden wy de Stad Tong-tchew
ver-
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verlaaten, en kwamen terflond in een fchoon vlak land
van de verbaazendile vrutbaarheid, 't welk , zo verre
het oog kon reiken, ons toefcheen een onmeetelyk uit.
geftrekten Tuin te weezen.
De weg, langs welken wy voorttoogen, was niet alleen breed, maar fraai, en strekte ten bewyze van de
zorg en arbeid, door het Chineerche Staatsbeftuur besteed,
om de gemeenfchap tusfchen de Hoofdflad en de voor
gedeelten des Ryks gemaklyk te maaken. Het-naifte
middeifte gedeelte van doezen weg beftaat uit breede
vlakke íleenen ; aan wederzyden is eerre genoegzaanie
ruimte om zes Rydtuigen nevens elkander toe te laa.
ten. De gedeelten aan de zyden zyn bedekt met puin ,
en worden gefladig onderhouden door eerre menigte van
Werklieden, ten dien einde cp onderfcheide deelen van
den weg beflemd.
Ten zeven uuren hieldt liet Reisgezelfchap i}il in Bene
groote Stad, Kiyeng -Foo geheeten. Dezelve volkryk te
noemen zou eene overtollige bynaam weezen ; dewyl dit
bywoord even zeer past op het geheele Ryk , als op
elke Stad, Dorp of Gehucht ; ja langs de oevers van
alle Rivieren doet zich die zelfde Volkrykheid op. --In het land waar wy doortrokken is de Bevolking
verbaazend, en algemeen. Elke myl bragt ons in een Dorp,
zo zeer bevolkt, dat de Inwoonders onze grootfile Steden zouden vervuld hebben. Het aantal van Lustplaatzen,
of Landwooningen , door het veld verfpreid, aan weder
weg, ílrekten, terwyl zy tot de fchoon--zydenva
heid het haare toebragten, teffens ten bewyze van wel
welke wy digt genoeg voorby toogen-vard.Die,
om ze in het voorbygaan op te neemen, waren van hout;
veeler voorgevels waren zwart geverfd , waar vergulde
cieraaden zeer afflaken.
Ik twyfel niet of de dag onzer Reize van Tong. tchew
na Pekin was vooraf algemeen bekend ; dit toonde de
verbaazende menigte Volks, dat, als 't ware, den weg
bedekte; en, mettegenitaande de uiterste moeite, door de
Mandarynan aangewend , om den weg ruim te houden,
was de aandrang der menigte zomtyds zo groot, dat wy
ons genoodzaakt vonden flil te houden , wel eens een
vierde van een uur tyds , om ongelukken te voorkomen , die anderzins ontftaan zouden weezen door het
trekken der Rydtuigen te midden van een Reeds ontelbaar aangroeijenden aandrang.
By
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By deeze hindernisfen, welke wy ontmoetten door de
nieuwsgierigheid des Chineefchen Volks, kan ik niet naalaaten te vermelden eene soort van kwelling, welke by
ons Engelfchen ontftondt, wegens den indruk , dien ons
vertoon op hun ftheen te maaken ; want zy hadden
naauwlyks een onzer in 't oog gekreegen, of zy borffen
allen uit in een lachend gefchater; en ik moet beken
dat wy, ten :dien tyde, het vertoon niet maakten-ne,
van een Volk, in dit Land gekomen, om, door alle middel van vertoog en voorinneeming, de Handel-Voorregten
en Staatkundige onderfcheidingen te verwerven, welke
geen ander Volk de kunst of het vermogen heeft om te
vervullen.
Te Kiyeng - Foo, omtrent negen rnylen van Tong - tchew
gelegen, tradt het geheele Gevolg "van allerlei rang uit
de Ry tuigen. Hier vondt het minst aanzienlyk gedeelte_ des Gezantfchaps, en van den Reisffoet, 1 afels te
hunner verfrisfing aangerigt op een open plein; maar te
voorzien van een ruimen overvloed koude Spyze,-vens
Thee, Vrugten enz. De Aanzienlyken werden onthaald
in digt daarby liggende vertrekken, die een zeer jammerlyk voorkomen hadden.
Eer de Reisftoet den Tocht hervatte, beval de Mandaryi , met de zorge voor de Reis belast, dat zekere hoeveelheid oau, een wrang Poort van witten Wyn, zou
uitgedeeld worden aan het Gevolg des Gezantfchaps; dewy! 'er misfchien een geruimen tyd zou verloopen , eer
zy eenige ververfching zouden bekomen. Hier op werden wy gelast ons reisvaardig te maaken. Ten deezen
Ronda ' greep 'er onder ons Engelfche, een gefèhil plaats,
't geen, wat ook de weezenlyke uitwerkzels daar van
mogen geweest zyn , niet gefchikt was om een gunfiigen indruk te geeven van de Zeden en Geaartheid des Engelfchen Volks. Met één woord, door de menigte Volks,
opeengehoopt om ons te zien , door het verzuim van
voorafgaande fchikking en verdeeling der Karren, gepaard
met eerie onbedagte begeerte om als Engelfchen by elkander te blyven , viel het den Mandarynen zeer moeilyk,
liet volk op de voor hun geschikte Wagens te krygen.
Qmftreeks acht uuren namen wy aflcheid van de Stad
Kiyeng-Foo; Bene Stad, die groot en opmerkenswaar.
dig is. De Wegen zyn breed, doch onbeftraat, en de
Huizen alle van hout; ten minften in dat gedeelte, 't welk
wy doortrokken, waren 'er geene, van andere bouwftoffe
opgehaald. De Winkels maakten Bene behaaglyke vertoofing, en fcheenen van allerlei Koopwaaren ruim voorzien.
1;
MENG. I796. NO. 7.
Van
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Van liet Land, 't welk de weinige mylen van deezoStad tot Pekin beflaat, heb ik weinig te zeggen: dewyl
de menigte Volks, 't welk ons omringde, of liet bezigt
belemmerde, of onze aandagt aftrok.
Op ,den middag naderden wy de Vooríttden der Hoofd
China; en kan ik niet afzyn zekere maate van-fladvn
leedweezen te gevoelen, dat 'er , te deezer gelegenheid,
Beene verandering gemaakt wierd in de weze van optocht, en het jammerhartig voorkomen eens Gezantfchaps,
by eerie gelegenheid van zo veel aanbelangs. Welke redenen 'er mogen geweest zyn om die ten toonfpreiding
van grootheid, waar toe alles gereed was, agter te laaten blyven, kan ik niet bepaalen; maar onze Stoet hadt
nietsvan het voorkomen eens ezantfchaps van liet voornaamtle Volk van Europa, trekkende dour de volkryk$e
Stad des geheelen Aardbodems.
De Voorfteden lnrydende, trokken wy door verfcbeide
zeer fchoone Triuinphboogen, fraai befchilderd, en voor
niet veele wonderlyk bedagte cieraaden. liet be--zien
venfle gedeelte van dezelve was vierkant, met een foort
van afdak, groen gefchilderd, en met vernis bel}reeken;
aan den binnenkant van dit afdak was een fteunzel , zeer
wel gemaakt , en vercierd met Linten en zyden Vlaggen.
De Voorfteden zyn zeer uitge(Irekt. De Huizen zyn
alle van hout, het grootfre gedeelte van twee verdiepingen; de voorgevels zyn met veelerlei kleuren gefchilderd.
De Winkels zyn niet alleen gemaklyk tot de onder
einden waar toe zy moeten dienen, maar hebben-kheid
zekere grootheid in 't voorkomen, 't welk verlevendigd
wordt door de aartige wyze , op welke de Koopwaaren
ten toon geffeld worden, of om de Winkelwaaren te onderfcheidef of den Koriper aan te lokken.
Wy toogen, van tyd tot tyd, door ruime fhaaten, aan
wederzyden met fteenen ten dienfle der voetgangeren.
De geheele weg was bezet met een ry Soldaaten; en,
in de daad, zonder deeze fchikking , zou het voor de
Rydtuigen onmogelyk geweest zyn weg te fpoeden, van
wegen de menigte Volks, 't geen zich om ons te zien op.
een hoopte.
Ten twee uuren kwamen wy aan de Poorten van de
groote Keizerlyke Stad Pein, zeer weinig gelykende om
het vertoon te maakgin van een aanzienlyk Gezantfchap;
met één woord, want ik kan niet naalaaten hier weder op
te komen, het vertoon van 's Afgezauts Gezelfchap, zo
ten aanzien van cie geringheid der Kleedinge, als de jam.
c liartLL,11eid der R Lctua.,'' , bath inter overeenkomst
-
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met het vervoeren der Armen uit eene Parochie in Enge

dan niet de verwagte waardigheid der Vertegen5-land,
woordigeren van een groot en magtig Monarch.
Pekin, of, gelyk de Inboorelingen den naam dier Stad
uitfpreeken, Pitchen, de Hoofditad des Chincefèhen Ryks,
is op r i6 Graaden Oosterlengte, en tusfchen de 40 en
41 Graaden Noorderbreedte, gelegen. De Stad wordt ver
muur, welke een vierkante plek influit-deigorn
van omtrent twaalf inylen in den omtrek. Daar is. een
groote Poort in 't midden van eiken hoek , en zyn 'er
veele kleindere in eiken hoek van den wal; zy .zym:lferk
overwelfd, en verdedigd door een vierkant gebouw. of
tooren van zeven verdiepingen , ryzende uit het boven.
fre van den ingang ; de zyden zyn verfterkt door een
Wal met gefchutgaten. De venfters deezes Gebouws
zyn van hout, en gefchilderd met monditukkcn van groot
gefchut, zo juist getroffen, dat het bedrog riet te ontdek
dan van zeer naby; negen zodanige venflers zyn-kenis,
'er op elke verdieping van het front na de Voorfleden.
De gemelde Poorten zyn dubbeld; de eerfte boog
is zeer fterrk gemetzeld van een foort van gebakken Reen,
en niet van marmer, gelyk eenige Schryvers vermelden;
de diepte is omtrent dertig voeten; in 't midden van den
ingang is een zeer ffierke deur, zes duimen dik, en met
yzeren bouten doorklonken; deeze boog leidt na een breed
vierkant , waar de barakken zyn voor de Soldaaten, bef}aarde uit flegte houten huizen van twee verdiepingen:
ter flinkerhand afflaande, ziet men de tweede Poort, welker boog van dezelfde afineetingen en voorkomen is als
de reeds befchreevene; doch decze heeft geen Tooren.
By elke der voornaamfie Poorten is een fterke Soldaatenwagt. Verfcheide (lukken gefchut (taan te wederzyden van den binnensten ingang. Deeze Poorten worden
met het aanbreeken van den dag geopend, en 's avonds
ten tien uuren geflooten , naa welk uur alle gemeenfchap
tusfchen de Stad en de Voorfteden is afgeflooten ; en
worden deeze Poorten onder geen voorwendzel of by éenige gelegenheid ontflooten, buiten byzonderen last van
den voornaamffen Mandaryn der Stad.
De vier kleindere Poorten worden ieder verdedigd door
een klein Fort op den wal gebouwd, door Iirygsvolk bezet.
De Wal is omtrent dertig voeten hoog, en boven op
tien voeten breed; de grondflag is van fleen, welke zich
vertoont op omtrent twee voeten beven den grond ; het
bovenfle gedeelte is gcmetzeld, en 7ieetnt van beneden
na boven allengskens af. Or de Wal geheel van vasten
X=
1Íeeu
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fkeen opgehaald, dan van binnen met iets anders gevuld
is, heb ik niet volzeker kunnen te weeten komen.
Buitenwyken en Batteryen, op korte afftanden van elk•
ander, verdedigen deezen Wal ; elk deezer heeft tot ver
een klein Fort, fchoon geen deezer verfterkingen-$erking
met Manschap bezet is, buiten die geenen, welke by de
Poorten post hebben ; en, fchoon 'er een borstweering
is van drie voeten hoog, met gefchutgaten voor kanon,
ter lengte van den geheelen Wal , ílaat 'er geen enkel ituk
gefchut op.
Aan- de Stadzyde is de muur, op eenige plaatzen, geheel loodregt, op andere heeft men een langzaam glooienden afloop van boven na beneden. Het is eene beften.
dige gewoonte voor de Soldaaten, alle nagten deezen muur
langs te wandelen , geduurendc den tyd dat de Keizer
zich in Pekin bevindt, te weeten van Qciober tot April;
wanneer de Keizer doorgaans na een geliefd Buiten in
Tartaryen trekt. Uit het algemeen voorkomen en de
welgefteldheid deezer Vestingwerken , zou ik dezelve
van een hedendaagfchen houw agten , en dat 'er niet
veele jaaren kunnen verflreeken zyn, zint s welke dezeh
ve op nieuw gemaakt, of althans geheel hermaakt, zyn.
De afítand van de .Zuid-poort, welke wy inkwamen,
tot de Oost=poort, door welke wy ter. Stad uitreeden,
is, naar eenti zeer gemaatigde berekening , tien mylen,
De voornaamste ftraaten zyn ruim en gemaklyk, zynde
honderd en veertig voeten breed en zeer lang, aan de
zyden alleen geplaveid ten dienfis der voetgangeren.
Het Stadsbeíluur befpaart nogthans geene moeite om
het middelíle gedeelte zuiver te houden , en vry van al,
les wat hinder kan baaren. Een groot aantal lieden is
ten dien einde geftadig in werkzaamheid; zy worden
bygeftaan zo wel als aangedreeven door Soldaaten, beg
paald voor elke wyk, tot het doen in agtneemen van de
wetten omtrent de itraaten vastgetteld, en de regelen op,
ge geeven om orde onder het Volk te houden, en de flee
deryke orde van deeze grootti Stad te onderhouden. — Ik
merkte, in het doortrekken, op, hoe eenti grootti menigte
Volks bezig was met de wegen te bevogtigen, om het Eiui.
ven te beletten ,t welk, by droog weêr, met alleen lastig
is voor, den wegbetreeder., maar ook zeer nadeelig voos
de Winkels, welker Koopwaaren meer of min nadeels
zouden lyden, droeg men deeze heilzaame voorzorg niet.
Schooi de Huizen te Pekin laag en gering zyn, ten
aanzienc van grootte en huisvesting, is, egter, het uitwendig voorkomen vry goed, en zelfs fraai: dewyl de
Chi-
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Chine,ten veel trots hebben in het opcieren van de
Voorgevels hunner Winkelen en Huizen. Het bovenfle
gedeelte der eerstgemelde is voorzien met Gene ryklykheid van Gouden Letteren; en op de daken der laatst
ziet men menigmaal galeryen, ryk in fchil--genomd
derwerk en cieraaden : waar op men eene menigte van
Vrouwen ziet, zich vermaakende naar 's Lands ,wyze.
De pylaaren, opgerigt voor de deuren der Winkelen, zyn
verguld en geíchilderd; met een vlag op den top, waar
in Letters den Naam en den Handel des Bewoonders
uitdrukken: tafels !taan met ten toon gefpreide goederen
by de deur; ook zyn koorden aan deeze pylaaren ge
-hegt,mWinklwar
behangen.
Myn oog viel op eene menigte van Slachterswinkels ,
wier wyzen van het Vleesch op te fnyden zeer op de
onze gelykt , en kunnen de Markten te Londen niet
pochen op een ruimer voorraad van Vleesch, dan men te
Pekin aantreft. Nieuwsgierigheid porde my aan om den
prys van het Vleesch te verneemen. Ten Slachterswinkel intreedende, zag ik, op een uitftalzel 'er voor, een
aarden fornuis, met een rooster daar boven; naa dat ik
eene menigte van tekenen gebruikt hadt, om het verflag,
't geen ik verlangde, te verkrygen, begon de Slachter terftond eenige kleine ftukjes Rundvleesch af te fnyden,
omtrent ter dikte van een Kroon , en braadde dezelve
zo fchielyk als ik ze kon opeeten. Ik nam omtrent twaalf
van deeze ftukjes, die, by fisfing , niet elkander tusfchen de zeven en acht Oncen woogen; toen ik leem betaalde, 't welk ik deed met hem een ftreng van Caxee, of
kleine munt, over te reiken, deedt by 'er af, zo ik ver
beloop van het aan hem verfchuldigde, 't-onderftl,h
welk was één Conderon of tien Caxee, het eenig gangbaar Geld in 't Ryk. Ik zag een aantal Volks in andere
Slachterswinkels, by het doortrekken, die zich even zo
op Rund- of Schaapenvleesch onthaalden.
De Huizen, waar Porceleinen vaatwerk en cieraaden
verkogt worden , trekken inzonderheid de aandagt. Zy
hebben een ry van breede planken boven elkander voor
welke zy de fchoonfte ftaalen-anideWkl,op
van 't geen by hun te koop gevonden wordt ten toon
ftellen, op eene wyze die vindingryk is, en eene wonderbaar groote-uitwerking doet.
Behalven de verfchèidenheid van Handelaars , die vaste
Winkels in deeze groote Stad hebben, zyn 'er veele duizenden Inwoonderen, die hunne Goederen rondventen, even
gelyk ivy te Londen zien. Doorgaans hebben zy een Barn.3
bo-
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boriet dwars over de fchouders, en een mande aan ell:
einde van 't zelve, waar in zy Moeskruiden, Eijeren, en
dergelyke mondbehoeften, te koop draagen. Ook vindt men
'er een groot getal reizende Kooplieden met zakken over
de fchouders, gevuld met Stoffen, zodanig gevouwen, dat
men het patroon 'er van kan zien. Zy bedienen zich van
een maat van zestien duimen.
Baardfcheerders ziet men in groote menigte op ftraat,
met de noodige werktuigen om het hoofd te fcheeren en
de ooren fchoon te maaken; zy hebben, ten dien einde,
by zich een draagbaaren ftoel, en een watervles; en wie
deeze bewerking wil ondergaan, neemt plaats op de ftraat.
Om zich als lieden van dat beroep te doen kernen, drat.
gen zy een grooten nyptang, weaken zy met hunne vingeren opanen , en met zeker geweld weder laaten digt
vallen, 't welk een fchetterend geluid veroorzaakt, op een
verren afftand hoorbaar. -- Dat dit flag van lieden in
China veel werks vindt, is blykbaar; dewyl ieder Chi.
;ices een gedeelte van het hoofd moet doen fcheeren,
't geen by niet geese mogelykheid zelve kan verrigten.
In erfheide ftraaten zag ik Lieden bezig met Goederen, openbaar, by opveiling, te verkoopen. De Verkocper ftondt op een theater, omringd van de onderfèl ;eide
Goederen, welke by te verkoopgin hadt. Hy boodt ze
nan op Bene luidrugtige en grappige wyze, en de lachtrek op het weezen der Omftanderen, de eenige taal die
ik kon verftaan . ftrekte ten blyke dat zy genoegen fchie-

pen in zyn gefnap.

Aan elk einde van de Hoofditraaten, want men ant'
moet in Pekin geen Pleinen, is, als 't ware, een breede.
Poort, wartig gefchilderd, met een afdak, fterk gekleurd
en gevernist: hier onder ftaat de naam van de ftraat met
i;ouden letteren. By deeze boogen eindigt de genoemde
tiraat; anderzins zouden 'er, in eenige gedeelten van de
Stad , ftraaten weezen die ten minften vyf mylen lang
waren; doch nu krygen ze, door dit middel, veere af
naaken eene fchoone ver-deling.Dzafce
hebben aan elk einde kleine-tonig.Deauwfrt
ingangen van latwerk, die alle nagten geflooten worden ;
doch alle groote ftraaten worden nagt en dag bewaakt
door Soidaaten met zydgeweer, en lange zweepen in de
allen onvoegelyken volksaandrang af te veeren,
hand,
en de zodanigen te ftrafen, die zich onvoegelyk op
ftraat aanftellen.
Niettegenftaande de groote uitgeftrektheid van Pekin,
Ziet men weinig of geen verfcheidenhezd in de Huizen,
ge-

EENS G ZANTSCHAPS , IET CHINA,

gelyk ik reeds opmerkte, uitgenomen in de kleuren, niet
welke dezelve befchilderd zyn. De Huizen zyn, in de
daad, niets meer dan hutten, alleen aefchikt om vertoon te maaken , zonder eenige bedoeling van vast- of
duurzaamheid. Zeldzaam ziet men Huizen van meer dan
ééne verdieping, uitgenomen die aan de Mandaryns behooren, en zelfs .deeze zyn, als 't ware, overdekt door
de muuren welke zich boven alle Huizen en Gebouwen
in Pekin verheffen, uitgezonderd een hooge Pagode en
het Keizerlyk Paleis.,
Huurrydtuigen than hier niet tot elks dienst gereed.
De aanzienlyke lieden hebben hunne Draagftoelen ; mindere overdekte Karren , getrokken door een Paard of
Muilezel.
Het denkbeeld, dat de Chineefche Vrouwen buiten het
oog der Vreemdelingen gehouden worden, heeft weinig,
zo eenigen, grond; dewyl, onder de ontelbaare menigte,
zamenvloeiende om den Optocht van het Engelfche Gezantfchap te zien, een vierde gedeelte ten mimen Vrouwen waren : en dus een veel grooter gedeelte van de
Sexe dan men ziet in een zamenloop nieuwsgierigen
Volks in Engeland; en, indien het begrip gegrond is,
dat Nieuwsgierigheid een byzonder kenmerk is van den
aart der Vrouwen in Europa, durf ik zeggen, dat, uit
't geen wy befpeurden in 't oog der Chinecfche Vrouwen, toen wy doortrokken, genoeg viel op te maaken,
dat Nieuwsgierigheid niet min het deel is der Sexe in
4fza dan in Eeropa.
De Vrouwen, die wy in onzen doortocht van Pekin
zagen , waren over 't algemeen fraai van gelaad , en
door de natuur niet een behaaglyk vel befchonken ; dan
hier mede fchyren zy niet te vrede: weshalven zy blanketzel bezigen ; het roode liggen zy aan op eie geheel
andere wyze dan de Vrouwen in Europa: want zy te
middelfee gedeelte der lippen met een fl:reep-kenht
van de hoogst roode kleur. De oogen der Chineefctie
Vrouwen zyn zeer klein, doch treffend fchoon. Lang en
dun zyn Naare armen. Het eenig verfchil tusfchen de
Vrouwen te Pekin, yen die wy reeds in China gezien had
den, beftondt in de kleeding , en bovenal daar in, dat
haare voeten , vry vah de elders aangelegde klemmende
avindzelen, den natuurlyken groei hadden.
Toen wy de Oost-poort doorgetrokken waren, was de
geheele trein genoodzaakt fijt te houden, dewyl eenige
verwarring ontf aan was by de Karren , met goederen.
belanden. Ik nam deeze gelegenheid waar, om myne Ie.
X4
den,
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den, door het bepaald zitten verf}yfd , eenig gemak te
geeven. Onder de menigte, die ons omringde, een aantal Vrouwen ziende, waagde ik het digt by dezelve te
gaan; en haar aanspreekende met het Chincefche woord
Chou au (zo veel als Sclioone) fcheenen zy daar over
zeer voldaan. Zich rondsom my fchaarende, doch met
alle zedigheid en beleefdheid, bekeeken zy de ftof en
het maakzel myner kleederen. Toen de Karren weder aan den gang geraakten, nam ik affèheid van deeze
Vrouwen met eene vriendlyke handfchudding; zy reik.
ten my dezelve bevallig toe. De Mannen, daar by te
zich niet te ftooten aan myn ge--genwordi,fch
drag; maar gaven, in tegendeel, zo veel ik kon verneemen, hun genoegen te kennen, wegens de oplettenhcid,
welke ik voor deeze Vrouwen betoonde. Het blykt,
derhalven, dat, in deeze Stad, de, Vrouwen niet verftooken zyn van eene betaamelyke maate vryheids, en, gevolglyk, dat de jalouzy, zo algemeen .aan de Chineezen
toegefchreeven, by de Mannen, in de Hoofditad des Ryks
althans, geen heerfchende eigenfchap is.
Onder andere voorwerpen, die wy op onzen weg za
niet misten onze aandagt te trekken, was eene-gen,
Lykitatie. Over de kist werd een verhemelzel gedraagen met fatynen gordynen, vercierd met goud en bloemen, en behangen niet wapens. De kist was geplaatst
op een lange baar, gedraagen door tusfchen de vyftig
en zestig Mannen, die dezelve torfchen op hunne fchouders, met lange over elkander f'ceekende Bamboos; zy
gaan acht nevens elkander, met een traagen en ftaatlyken
ftap. Onmiddelyk volgde een hoop Muzykanten, die een
Lykzang fpeelden, niet ontbloot van behaaglyke toonen.
De Vrienden en Bloedverwanten des Overledenen volg
zwart en wit gekleed.
-den,i't
De Oostlyke Voorfteden doorgetrokken zynde, kwamen wy in een ryk en fchoon Land. Een korte postweg van omtrentien mylen bragt ons tot een van 's Kei
Paleizen , genaamd Teuman -man - yeuman, waar wy-zers
's naamiddags omtrent vyf uuren aankwamen, zeer ver
hitte van, den dag, en de hinder--moeidrgt
nisfen die wy op den weg ontmoet hadden ; voornaam
uit den ongelooflyk grooten aandrang-iykontade
Volks, 't welk men zeggen mag dat den geheelen weg,
van Tong-tclaeiv tot hier toe, een weg van dertig mylen,
opvulde. Korten tyd naa onze aankomst kreegen
wy eenige, maar zeer gemeene s ververfching : en de ge.
heele afgematte Reisfloet ging ter rust..
LEE.
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Lgj:VENSBYZOI\DERHEDEN VAN BAMPFYLDE.. AIOOBE CAREW , pyre
MEENL$K D£ KONING DEB BEDLLAAaeN GEHEETEN,

(Uit het Engelach.)
nder eene groote verfcheidenheid van Charaélers, welke
de Historie der Menschlyke Natuure aanbiedt, zyn 'er
O
gommige , die opmerking verdienen, niet van wegen eenige
uituieekeuheid in Deugd aan den eenen, of verregaande vei
Ziel aan den anderen kant; maar ter oorzaake-dorvenhia
van zekere uitmiddelpuntigheid van gedrag, 't welk, met dezelftáe leevensvoordeelen , misfchien niemand anders zou navolgen,.
Schetzen van zodanige Menichen , met eenige trekken vair
hun Cltareéter, behangen, niet zo zeer uit hoofde van eenige nuttige lesfen , uit hunne Leevensgefehiedenis en Lotgevall en te haaien , dan wel om dat zy zeidzaame voorwerpen
zyn ; even als de Wysgeer,, die 'er op geheid is om de
Schoonheden der Scheppinge te belpiegelen, zich zomtyds kan
zetten tot de aftekening en befchryving van eertig ongemeen
Voorwerp , eene fpeeliug der Natuure , in nu en dan voorn
komende afwykingen van haare algemeene Wetten.
lNogthans zyn deeze Menschlyke Zeldzaamheden niet geheel
uutloos. Wanneer de Leezer een Character befchouwt, hoes
danig ivy hein hier een zullen onder 't oog brengen, dat
van RAMPFYLDE MOORE CARLW, die alle voordeelen van Ge.
boorre, Middelen en Opvoeding, verwaarloosde, om zich te
vervoegen by de laagite onder het Menschdom , zal by een
voorbeeld zien van eene vrywillige Zelfverlaaging, 't welk de
leedverwekkendfte bedenkingen moet doen gebooren worden,
over de onbeflaanbaarheid en zelf toevallige redenloosheid in
het Wleuschlyk Charaéter. En mag by hier door opgeleid worden tot de ontzettende waarheid, dat de eenige weg om tot ze.
delyke uitmuntenheid op te klimmen , en by gevolge for Geluk in ons geheel Beflamn , gelegen is in het wel aankweeken
onzer Talentest en het gebruiken der voordeelen ons gefchon•
ken, en om onze Harten ter Deugd te vormen op dit too•
neel ol,zes Leevens : naardemaal 'er niets vernederender kan
weezen dan het gezigt vari iemand in goeden leevensfiand ge
laagte,-horen,di lagurevkdinmt
onkundigl'e en beginzelloos(h: , onder het Menschdom , alle ze.
delyke beginzels uit liet oog verliest, zich onbekwaam maakt
om de pligten van zyn Leevensfiand te vervullen , en ten
3aatften dit leeven eindigt , zonder eenmaal ondervonden te
hebben de eer aanbrengende onderfcheidingen en de zorgzagrende vertroostingen , welke de gelukkige uitkom(len zyn van
de bewustheid eens nuttigen en welbefleeden Leevens.
BAMPFYLDE MOORE CA^tEW , een van de zeldzaamfle en bui.

`enmiddelpunsige Charaters, immer gezien of vermeld, damde
af
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af van eene oude eerwaardige Familie in liet Westen van En.
geland. Hy werd gebooren in den Jaare MDCXCIII , ee
Bickhy. , naby Tiverton, in Devonshire, te welker plaatze zyn
Vader de Lerw . THEODORE CAREW, veele jaaren Reétor was.
-

By zynen doop waren tegenwoordig HUGH TAMI YLne, Esq.
en Majoor i oosu, afflammende uit Familien zo oud en eerwaardig als die van CAREW : deezen waren zyne Doopvaders
len van dezen kreeg hy zyne twee Doopnaamen.
Geduutende de eerl}e vier jaaren zyns verblyfs op de School
te Tiverton, gaven zyne bevlytiging, en 't genoegen, 't geen
by in : zyne Letteroefeningen vondt , zynen Vrienden groote
hoop, dat hy, ten eenigen tyde, zich met eene voordeelige
onderfcheiding zou vertoonen in dat Beroep, waarin zyn Va
zo zeer uitlak , en by toe beflemd was. Hy maakte zeer-der
groote vorderingen in de Latynfche en Griekfche taaien.
Dan de Tivertonfche Scholieren hadden , op dien tyd , te
banner uitfpatininge , eenige uitgeleezene Jagthonden. CnREw
en drie andere jonge Heeren, zyne beste iVlakkers, kreegen
zo veel treks tot de Jagt, dat zy welhaast hunne Leeroefeningen verwaarloosden.
Op, zekeren dag waren de Tivertonfche Leerlingen, met den
jongen cikttew en zyne drie Vrienden aan hun hoofd , ongelukkig zo flerk in het nazetten van eenig Wild, 't geen zy
ettelyke inylen volgden , even vóór den Oogst. De fchade,
daar door toegebragt aan het op 't veld ílaande Koorngewas,
was zo groot, dat de Heeren en Laadlieden uit de nabuur.
fehap :deswegen de zwaarfte klagren uitboezeniden by MVlr.
RAYN ^R , de Meester dier -Schoole , die den jongen 'CAREW
en zyne Medgezelien zo íchroomlyke bedreigingen deedt, dat
zy, uit vrees, zich wegmaakten, en vervoegden by een troep
f;ipfses; zich ten dien dage in de nabuurfchap onthoudende.
._--- Deeze zwervende hoop bellondt uit omtrent achttien
Perfoonen van beiderlei Sexe. Dezelve betoonde zo veel lus
dat de jonge Meeren frnaak in dit ggezel--tigenvrolykhds,
fchap vonden , en zo verre kwamen , dat zy hunne genegenheid betuigden , om in dit gezelfchap als Leden toegelanten
te worden. De Gip/les willigcoen hun verzoek in, naa dat zy
de vereischte Plegtigheden ondergaan , en de gevWderde Leden
afgelegd hadden : want dit Volk is aan een zeker Be(luur onderworpen en aan byzondere Wetten; allen betonnen zy ge.
boorzaamheid aan één Opperhoofd , dien zy hun Koning
noemen,
Welhaast was de jonge CAREW onderweezen in eenige van
de. treeken deezes omzwervenden 'hoops , en volvoerde dezelve met zulk eene behendigheid, dat hy, behalveu verfcheide
tochten op welke hy deelgenoot was , zelve de behendigheid
hadt om Bene juffrouw, niet verre van Taunton; twintig Guinjes afhandig te naaken , onder voorwendzel , dat hy , door
zinc bedreevenheid in de Astrologie, haar een verborgen fchat
,

zet ontdekken.
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Ten deezen tyde betreurden zyne Ouders hem als een Kind
t3at niet meer betlondt; want, ondanks de veelvuldige bekend•
maakir. gen van zyn Naam en befchryvingen van zyn Persoon,
konden zy niets van hein te weeten, komen. —. Einue:yk
egter, naa verloop van anderhalf ,jaar, Tyner Ouderen fmert en
hunne gedaane navorfchingen verneemende , werd ,zyn hart
vertederd, en by keerde tot zyne Ouders te Bickley te rugge.
Zeer vermomd zynde in voorkomen en kleeding , kenden
7.yne Ouders hem, by de eerde ontmoeting, niet; doch, toen
by zich ontdekte, volgde 'er een tooneel van ontzetting, van
tederheid en omhelzing, 't geen zich beter begrypen dan befchryven laat. Groote vreugde was 'er te Bickley, en in de
nabyliggende Parochie van Cadley.
Niets verzuimde men om hem het leeven ten Ouderlyken
huize aangenaam te maaken; maar CARaW hadt zulk een f naak
gekreegen in het gezelfchap der Gipfies dat by , nag vericheide vrugtlooze worstelingen met de inboezemingen. van
Kinderpligt, andermaal wegliep, en tot zyn oud Gezelfchap
wederkeerde.
Op nieuw trad hy de loopbaan in om de niets kwaads
denkenden en onvoorzigtigen onder fehatting te brengen , door
ontelbaare vermommingen en aangenomene Charact.ers: als dat
van een Zeeman die fchipbreuk geleden hadt, van een Landman wiens huis afgebrand of wiens Landgoederen door overfirooming bedorven waren, en dergelyke. Zo kun(hg waren
zyne kleedervermommingen , de aanneemingen van liet daar
by noodige voorkomen, en de daar by pasfende taal, dat lieden, die hem zeer van naby kenden het bedrog niet ont•
dekten: é nmaal ging hy, op den eigenteen dag, onder den
mom van drie onderfebeide Charaters , ten huize van een Ba ronet, en het bedriegen gelukte hein telken reize. Een Lyst
van deeze Fielten&ukken, elders gegeeven , zullen wy niet
ophaalen.
Enkel door nieuwsgierigheid gepord, begaf by zich op reis
na Newfoundland. Geduurende zyn verblyf aldaar, deed by van
dit Eiland zo veele kundigheden op als hem hoogst dienlag
honden weezen, wanneer hy het naierhand goed mogt viiiden de rol van een Schipbreukeling aan de deuren te fpeelen.
Met het zelfde Schip keerde by na Dartmouth weder, waar by
eerst fcheep ging; met zich voerende een zeer grootes en
fellen Dog, dien hy geleerd hadt hein te volgen, en zo tam
gemaakt als een Lam, door eene kunst hem byzonder eigen.
Te Newcastle nam CiUtEW het Character aan van een Schipper op een Koolfchip , en ging door met een jong Meisje ,
de Dogter van geen onaatizienlyk Apothecar re dier Stede.
Hy keerde weder na Dartmouth, en, niettegenflaande hy haar
het geheele Character ontvouwde, 't welk by aangenomen
halt, trouwde zy kort daarnaa met hein te Bath. Daarop
gaven zy een bezoek aan een Oom van cAnrw (een Geest
bekwaamheden) te Dorchester, die dit-lykevanuitd
Paar
,
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Paar met alle mogelyke vriendlykheid ontving, en zyn Neef,
fchoon vrugtloos , poogde over te haalen om de gemeenfchap
reet de Gipjies geheel te verlaaten.
Zich op nieuw by deeze Landloopers vervoegende , waren
zyne vermommingen nog verfcheidener, en zyne listen nog door.
trapeer, dan te vooren, en (laagden ook nog gelukkiger.
Blet één woord, toen CLAUSE PATCrt, Koning der Bedelaaren,
flierf, was de agting, die crsREw by de geheele hoop Gip/les
verworven hadc, door zyn vernuft , Cloutheid , en het welflaagén zyner veelvuldige onderneemingen, zo groot, dat hy met
eenpaarige (temmen verkoozei wierd tt Koning, in bede var
tien overleden Monarch.
Door dg verheffing tot die waardigheid, kreeg hy al het noo•
dige uit de zamengevoegde toebrengingen der uittrekkende
Gipfresr en was by gevolglyk niet meer in de noodzaaklykheid
om op den tocht te gaan ! Des niettegenflaande betoonde zich
cAREw zo werkzaam als ooit, in het bedenken en uitvoeren
van listige ontwerpen; maar zyne Koninglyke Waardigheid
bleek, in 't vervolg, geene befcherming te weezen tegen de
Oppasfers, om de Wetten, de Landloopers berreflènde, te volvoeren. Hy werd gevat, als een Landlooper vastgezet, en te
Exeter veroordeeld om na Maryland vervoerd ce worden.
In Maryland aangekomen, nam hy de gelegenheid waar, terwyl de Capitein van 't Schip en een Perfoon die zin fcheen
te hebben om hem te kooptin, in een Herberg, Punch zaten
te drinken, ter deure uit te flippen. Een pint Brandewyn en
eenige Bifchuiten met zich neemende , vloodt hy na de bos.
:then. Hier ftondc by ongelooflyk veele moeilykheden door;
doch eenige Indiaanen ontmoetende, werd hy door hun op de
vriendlyklle wyze bejegend, en zou waar€chynlyk onder 'hun
aangenomen geweest zyn; doch hun gezelfchap hens zo wet
niet aanflaande als dat zyner Onderdaanen in Engeland, maakte
by zich meester van een Canoe , en, de Delaware overvaarende, landde hy niet verre van Neivcastle in Pennfy^lvanie.
Korten tyd daarnaa, vondc by middel, door het Chara ter
van een ( waker aan te neernen , om te Philadelphia te komen .
en vervolgens te New - lork, van waar by (cheep ging na En'
geland. Toen hy in zyn Geboorteland te rug gekeèrd was ,
voorkwam by dat hy geprest wierd ten Zeedienst op een Oor.
logfebip , door zyne handen en aangezigt met ruw zout en
buskruid te beflryken, en dus het voorkomen te krygen van
een die de Pokken had.. Behouden kwam by te Bristol, en
vervoegde zich eerlang by zyne Vrouw en omzwervende Me.
degenooien. .
Hier eindigt het verhaal der Lotgevallen van deezen zonder
talenten begaafd ,. in de-linge1Vsch,dmtuilekn
voordeeligile omflandighedeu gefield , en wien het aan geene
gunflige verbintenisfen ontbrak, met luister had kunnen praalen in
eenen allergeagtilen Leevensiiand. Wat 'er voorts van
hem geworden is, kunnen wy,, door mangel aan befcheiden,

niet vermelden.

MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN SCHAPPEN, $ETREKKELYK.

DE CHRISTLYKE GODSDIENST VERDEDIGD TEGEN DE
OPSPRAAKE, DAT DEZELVE NOCH VRIENDSCHAP,
NOCH VADERLANDSLIEFDE, BYZONDER, AANBEV E ELT. Door JOSEPH FAWCLTT.

Wie is myn Naasten? LUKAS Y: 29.
enigcmaal heeft men, als eene Zwaarigheid of Tegenwerping tegen den Christlyken Godsdienst, aan g evoerd, dat dezelve verzuimt Vriendschap en Vaderlands=
liefde aan te beveelen. Hoedanigheden , welke het
Menschdom gewoon is hemelloog te hoorera verheffen
door Dichters en Gefchiedboekers, uitbundig in den lof
dier Deugden.

Vast gaat het, dat geen deezer beide bepaalde en partydige werkingen van bet Gezellig beginzel byzonder
aangepreezen worden in de Voordragten van CHRISTUS+
De algemeene ftrekking zyner Leere is van eene geheel
andere natuure. Onder het getal zyner Nanstbe/láanden
telt by niet alleen die door banden van Bloedverwantfchap aan hem verbonden waren, maar het geheel Gezin
van Eerlyken en Goeden. . Wie den wil van GOD doet is
^nyn Broeder, Zuster en 1tMoedar. H.y befchryft
zyne Vrienden, niet door de gemeenzaame verkeering, wel•
ke zy met hem hadden; niet door de tedere verknogtheid aan zyn Perfoon; niet door de uinert, welke zy betoonden op het verneemen van zyn aanfiaande lyden en
fcheiden van hem als een byzondere perfoon en hun
gemeenzaame meelgezel; maar door hunne Gehoorzaam
aan hem als Gedeleeraa , als de mond des He--heid
mels, en de openbaare Prediker van Waarheid en Deugd.
Gy zyt r yne Vrienden als gy doet . 't geen ik u ge
-bied:
In dien zelfden trant beantwoordt h de Vraage j-ze
;
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DE CHRJSTLYKE GODSDIENST

Niet alleen hy , die naast uu
is myn Naasten?
Woont, die in dezelfde ftraat huisvest, die zich in de
zelfde Stad, of in 't zelfde Land, onthoudt; niet
alleen hy, die met u in dezelfde Kerkgemeenfchap ver
leeft onder dat Staatsbeftuur, waar aan gy ge--kert,of
hojrzaamt — uw Naasten is de A ensch. Des Samna•
ritaans Naasten is niet alleen de Samaritaan, maar de
,'ood. Des ?oods aasten is niet alleen de good, maar
de Sansaritaan; die Samaritaan, met wien zyne Lands-

genooten geene gemeenfchap houden, in een haat tegen

welken bygeloovige Ouders hem hebben opgevoed; van
dien Samaritaan is by verpligt de wonden te verbinden,
als hy hem gewond op den weg ontmoet; deezen moet
by beminnen gelyk hy zichzelven bemint. -- Uw Naasien is, (zulks leert de fchoone Zedefchildery van den
barmhartigen Samaritaan, ten antwoord op de Vraage,
,Wie is myn Naasten? opgehangen,) in welk eene Eeuw
of in welk een Land gy deeze Vraage doet, hy dien
GOD naar zynen beerfde gefchaaipen, en met u uit éénen
bloede gemaakt heeft. Wie aan deeze befchryving beant-

woordt, heeft eisch op uwe Broederlyke toegenegenheid;
en wanneer hy zich in eenen toeftand bevindt van uwe
hulpe te behoeven, is by geregtigd tot uwe hulpbetooningen als uw Naasten, offchoon gy nimmer wet uw
^voet betreeden, of nooit van verre gezien, of nimmer
in eenige befchryving geleezen hebt van het Land, waar
uit hy komt, fchoon gy geen woord van zyne Spraake ver
geen een artykel van zyne Geloofsbe--flat,chongy
lydenis aanneemt.
Zo heeft dan de onbegrensde Liefde, in den Christly1 cn Godsdienst voorgefchreeven , oorzaak gegeeven van
denzelven te lasteren als gebrekkig, hoogst gebrekkig, in
bet voorfchryven an Gezellige Deugden. Dewyl de Opperleeraar der Christenen eene wydfirekkender Goeddaadigheid jegens het Menschdom heeft aanbevolen, dan
ooit door eenig Zedeleeraar, vóór hem, werd voorgefchreeven, heeft men,hem ten laste gelegd een minder te
hebben aangepreezen. Naardemaal hy Bene vgrknogtheid
aan het geheeIe Menschdom inprentte; van ons vorderde
de Bloedverwantfchap des geheelen Menschdoms te erkennen; de uitgebreidheid van het goedertieren hart tot
de verst mogelyke grenzen uitftrekte, en ons die verhevene Vaderlandsliefde leeraarde , welker Land de We
reld,
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reld , en welker Ironing •oon, is , heeft men beweerd, dat
reen in zyne Leeringen te vergeefsch zoekt na eenige Les.
fen van Vriendfchap en Vaderlandsliefde.
Een weinig aandagts zal toereikend weezen om ons te
overtuigen van de gepastheid des zwygens onzcs Opper leeraars, ten aanziene van deeze twee takken van Gezcllige Toegenegenheid. Vriendfcfrnp en J'aderlandsliefde , in zo verre deeze onderfcheiden zyn van alge.
meene Menschliefde, zo verre wy alleen in aanmerking
neemen , wat aan dezelve byzonder eigen is , zullen eg.
ter, fchoon de meer driftige werkingen daarvan de ver
treffen, niet een bedaard oog be--beldingtzrf;
fchouwd, ftrikt gefprooken, van alle zedelyk fchoon ver
onwaardig eene plaats te be--ílokenzy;vrus
kieeden onder de Voorfchriften van hem, die in de Wereld verfcheen om eenvoudigen wasren Godsdienst en
Zedekunde onder het Menschdom voort te planten.
En waar in beftaat die Godsdienst? — Niet in de
liefde van eenen byzonderen Godsdienfigen Aanhang,
of Omhelzers eens zelfden Stelzels van befpiegelende gevoelens, of Volbrengers van een zelfden kring plegtige in.
ílellingen: maar in liefde tot GOD. -- Op dezelfiíe wyze
befaat Gezellige Deugd niet in de liefde tot deezen of
geenen byzonderen Perfoon, of eenige bvzondere Perfoonen ; maar in liefde tot den Mensch, den Mensch een
gevoelig en verftandig Schepzel, den Menseh de Afltammelfng en het Beeld GODS.
De willekeurige voorkeuze , aan deezen of geenen
Mensch gegeeven; eene voorkeuze niet gegrond op eenige ontdekking van zedelyke voortreflykheid in hem boven de rest des Menschdoms; maar enkel ontftaande uit
hebbelykheid van toevallige gemeenzaamheid, uit de lieugems van wederzydfche perfoonlyke dienften, of de ontdekking van hoedanigheden in hem, niet van eene deugdzaame en eerfte fbort, maar zedelyk onverfchillig, en
enkel van eene tweede foort, die byzonder aan onzen
finaak voldoen, -- zulk Bene partydigheid,, fchoon geheel natuurlyk, en fchoon, binnen behoorlyke paalen gehouden, volftrekt onfchuldig , kan niet aangezien worden
als een tak van Gezellige Deugd, als eenig deel uit m aa
kende van Zedelyke Regtheid, of als eenigermaate gereg.
tigd om den naam van Goedheid of Liefde te draaggin.
- Zodanig eene V;•iendfchap is de Les der Natuur;
waar geen VoorMiri ft van 't Geweeten. Eene ge.
--
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negenheid van deezen aart , tot welk eene hoogte van
verrukking dezelve moge opklimmen, hoe eenpaarige en
onbezweeke trouwe dezelve moge vergezellen, welke vol
dezelve moge voortbrengen ,-yverigdnstbo
tot welke dierbaare opofferingen dezelve ons moge aan
heeft geen eisch op den lof van Maatfchappyly--zetn,
ke Heldendeugd, of Zedelyke Grootmoedigheid.
Een drift als deeze moge de opmerking des Menschdoms trekken, de bewondering van 't zelve wegdraagen;
zy moge aangevoerd worden als een zonderling Voorbeeld , in de Gefchiedbladen als zodanig pryken, en een
ryke ftofe aan Welfpreekenheid en Dichtkunst verfchaflen,
om in uit te weiden; maar dezelve heeft geen eisch op
de bedaarde toejuichingen der zedelyke Wysheid; geen
regt op de hooggeflemde Loffpraaken, zo kwistig menig
voud daar aan gefchonken. Zulk eene vlam , riet welk
eene helderheid dezelve ook flikkere, kan niet gezegd
worden eengen glans van Deugd te bezitten. Deeze
wordt alleen door de verbeelding ontftooken, niet door
Rede of door Godsdienst. Deeze brandt op den vloer der
fterflykheid, niet op het altaar der Deugd; het is ieta
werktuiglyks, niet zedelyk.
Hy , die Vriendfchap kweekt met een verflandig en
deugdzaam Man, met oogmerk om zyne eigene goede beginzelen_ en neigingen aan te kweeken, betragt zedelyke
Wvsheid. Hy, die één Man, boven alle anderen, met
welken by bekend is, uitkiest, dewyl hy in hem Bene
grootere maate van zedelyke waarde ontdekt, dan hy in
iemand anders kan befpeuren, betoont eene deugdzaame
voorkeuze. Hy , die iemand meer diensts betoont dan
een ander, om dat hy in hem meer verdienten, dan in
anderen, ontdekt, oefent zedelyke regtheid uit. Hy, die
betoont zyn leeven veil te hebben om het leeven zyns
Vriends t2 behouden, uit hoofde van Bene bedaarde en
redelyke overtuiging, dat deeze meer noodig is, dan hy,
ten íteun zyns Gezins, of ten dienfte des Vaderlands ,
betoont zich een Held. Dit is meer dan Vriendfchap, dit
is Menschliefde, dit is zugt voor 't algemeen welzyn. Zodanig een gedrag kan geen Lofreden ophemelen, geen
Dichtuk verfraaijen. Maar die Vriendfchaps.yver,
welke tot eene geestdryvende hette is opgevoerd, door
lange hebbelykheid van toevallige gemeenzaamheid, door
eene langduutige wederzvdfche dienstbetooning, werkende
op eene byzondere aandoenlykheid der natuure , en het
lee-
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leeven wil opofferen alleen om des voorwerps wille, en
zonder eenigzins het welweezen der Maatichappye op
't oog te hebben , hoe fchoon en fchitterend een ver-

toon zutks moge maaken in het oog der verbeeldin-

ge, is zeker geer, voorwerp van zedelyke bewondering.
Waar weezenlyke deugd plaats vindt, daar is eenpaarigheid van gedrag; daar is braafheid en eenheid van charaéter. Maar dit ^uaat vast, dat eene vatbaarheid voor
zeer warme Vriendhchap, van deezen werktuiglyken aart,
het gezelfchap kan verdraagen van, en dikmaals is aangetroffen in verwantfchap met, zeer fnoode driften. Men vind
'er, die uitkomen voor, en in daadlyke oefening brengen,
de (telregels : „ Ik zal nooit myn Vriend verzaaken. -„ Ik zal nimmer myn Vyand vergeeven. " Is hunne
Vriendfchap onveranderlyk vast , hunne Onverzoenbaar
onwrikbaar. Indien 'er niets is of zy wil -heidsvn
voor een Vriend doen, 'er is ook niets of zy-lenht
willen het te werk hellen om een Vyand te ilraffen.
Menfchen van dit Charaer worden, over 't algemeen,
door het gros des Menschdoms bewonderd. Zy maaken egter een geheel ander vertoon in het oog des Regters over allen. Het was niet om die binnen eenen zo
engen kring beperkte Goedheid aan te pryzen dat CHRISTUS in de Wereld verthheen. Hy kwam om liet Godlyk beginzel van alles omvattende toegenegenheid , en
met zichzelve beftaanbaare weldaadigheid, in te boete•
men, welke dit mengzel in de ziel niet duldt.
En , gelyk byzondere Goeddaadigheid niet beflaat in
eene verbeeldingvolle en willekeurige , fchoon hartlyke en getrouwe , voorkeuze van een byzonderen perfoon boven anderen van gelyke verdienflen, zo is openbaare Deugd niet gelegen in de partydigheid onzer genegenheid voor eenige byzondere Gemeerifchap ; enkel
om dat wy daar in gebooren, en in derzelver fchoot opg evoed zyn. Zodanig eene Partydigheid is, buiten twyfel, natuurlyk in fchepzelen gelyk wy Menfchen; doch
steekt daar in niets verdienstlyks. Het is hoogst natuurlyk voor elk Mensch te gevoelen, en geen Mensch
kan naalaaten te gevoelen, noch, zal zulks, wanneer het
binnen de paalen van gemaatigdheid omfchreeven blyve, en niet aanloope tegen de Voorfchriften van alge
goedwilligheid . gewraakt worden , dat een ver -men
een byzondere belangneemingg helle in het-ftandigM
Land, 't welk het tooneel geweest is van lal zyne waar-
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neeming en ondervinding , liet tooneel van alle zyne on.
tterneemingen, van al zynen voorfpoed , de woonplaats
zyns geflachts, zyner Vrienden, waar hy het eerst de
lugt eies leevens ademde, 't welk by zich voor een zo
grooten zegen rekent , waar hy eerst ontwaarde hoe ge.
noeglyk het den oogen is de zonne te aanfchouwen.
Dit te gevoelen is zeer natuurlyk; dit te gevoelen is aan
voor 't menschlyk hart; dit te ge--genamftrlcd
voelen is mede , als het onder het bedwang der Rede
blyve, onfchuldig ; maar het heeft zeker niets meer in
zich van dat Deugd mag heeten, dan die geneigdheid,
ttiel'kee een ieder gevoelt voor zyne Geboortellad, voor den
grog d waar op by de genoeglyke kinddrfpelen volbract, voor de plek eerst door zynen voet betreeden , of
de tandfchappen wier vertoon iet eerst zyn oog verrukte.
Ziet is over 't geheel best, en het geluk der Wereld
in 't algemeen wordt op eerie ecnfteinmzger, geregelder,
en min hortende, wyze bevorderd, wanneer de Menfehen
zich in byzondere Gemeenicl:appen en Maatfchappyen
verbinden , en het welvaaren zoeken te behartigen dier
Gemeenfchapper, , met welke zy in een naauw ver
(taan. Het is goed dat de Natuur de Maatfchap.-band
pylvlize dienflen des MMMenschdoms bepaald beeft tot by,
zondere voorwerpen , en ieder perfoon verbonden heeft
tot zekere byzondere post in 't betoon zyner goeddaadigheid, in ftede van hem in 't wilde te laaten omzwerven,
ten betoon van eene onbepaalde , verwilderde en zwervende , inagtneeming van Menfchengeluk. Maar , ver
gLing der Maat-midsezbyonrfchkige
bezorgdheid, voor zo verre-fchapylkebtonigv
zy uit Inf:in& voortkomen, geen Deugd uitmaaken, zo is
Inftindt genoegzaam om dit daar te hellen. Deeze loop
der menschlykc goeddaadigheid , welke de Natuur be4emd heeft, waar mede het menschlyk hart, als werk-tuiglyk, inífemt, hadt het Gebod van cnitrsTUS niet nondig. Hy heeft ons geleeraard geheel liet Menschdom te
beminnen ; onze gefteltenis zal ons onderrigten , indien
wy deeze groote Les geleerd hebben , hun byzonder ten
dienfile te ftaan , die de Voorzienigheid meer byzonder
aan ons heeft aangeweezen als voorwerpen onzer dienst
ze om en om ons te plaatzen.
-betoni1,dr
Dan, ter verdere verdediging van onzes Zaligmaakers
iéilzwygen omtrent deeze Onderwerpen, verdient het onze
opmerl;ieg , coat, d^tar 't geer Je Vriendfcliap en Vader .
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Landsliefde byzonder eigen heeft, en dezelve onderfcheidt
van Algemeene Menschliefde, van eengin werktuiglyken aart
is, en daarom, ten besten genomen, als die binnen behoor
enkel onfchuldige ,natuur-lykepanbv,
zyn, de natuurlyke (trekking deezer partydige genegenheden, als dezelve niet door rede bepaald worden, het god
der Maatfchappye, in 't groot befchouwd, benadeelen; en
dus, dat, terwyl die les van Algemeene Goedwilligheid ,
welke cc3RisTus ons heeft voorgehouden, in zich behelze
alles wat goed en redelyk is in byzondere liefdebetooningen, dezelve tefI'ens het eenig bedwangmiddel in zich behelst van derzelver onmaatigheid en buitenfpoorigheden.
Geen Waarneemer der Menschlyke Natuurti behoeft
onderrigt te worden, hoe vaak de Vriendfchap, in derzelver blinden yver om het geliefde voorwerp dienst te
doen, het groot beginzel van Algemeene Goeddaadigheid
uit het oog verliest. Hoe veelen zyn 'er niet, die, om
een Vriend dienst te doen, geene zwaarigheid maaken
valsch te zweeren ; die zyne zaak , fchoon dezelve het
regt niet aan haare zyde Nebbe, voorlaan; die aan hun
Vriend hunne item geeven, wanneer zy weeten dat een
mededinger na eeneg Ampt, of Waardigheid, dezelve veel
beter verdiene. Deeze naaken vallen dagelyks in de wereld voor; zy zyn 'er altoos gemeen in geweest; zy hebben altoos 's Volks verontf ldiging, zo niet 's Volks goedkeuring, ontmoet. In een C zel van daadiyke Zedekunde ,
gefchikt voor Menfchen zo gereed om aan de zyde der
Vriendfchap tot dwaaling te vervallen, was het hoogst
wys, in den Grondvester van onzen Godsdienst, al de
kragt en klem te fellen in Algemeene Menschliefde, in
Lede van de voorkeuze aan eenige weinigen byzonder
aan te pryzen.
De verknogtheid, uit Vaderlandsliefde ont(Iaande, geeft
gelegenheid om zich fchuldig te maaken aan foortgelyke
buitenfpoorigheden. Deeze t}ondt daar aan fchuldig toen
CHRISTUS in de Wereld verfcheen. Hy wist zulks. Hy wist
dat Hongersnood en Pest geen verfchriklyker geesfels voor
het Menschdom geweest waren dan Volken, wegens hunne
Vaderlandsliefde ten fpreekwoord geworden. Hy wist dat
dit tioutmoedig en hoogstaangepreezen beginzel, by Hei
Wysgeeren en Wetgeeveren zo hoog geroemd,-denfc1
verwoesting en dood over de halve wereld gebragt, de
rust van anders flilgezeten Landen geftoord, en deels den
Aardbodem ontvolkt hadt.
ir a.
Wie
,
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Wie eenige bedreevenheid bezit in de Gefchiedenis des
Menschdoms zal alleen herinnering noodig hebben , dat
de Menfchen zich niet meer kenmerkten door eene neiging tot gezelligheid, dan door eene overhelling om dat
gezellig begitizel tot een engen kring te beperken. Steeds
hebben de Menfchen Maatfchappyen opgerigt van eenes
genoegzaame uitgeftrektheid om hunne neiging ter gezelli.
ge zamenwooning te voldoen ; en even zeer hebben zy
altyd de rest des Menschdoms met een dwars oog a. ngezien, zoets neet jaloufy, en dikwyls met haat. Onder
de Wilden heeft ieder zyn 11am aan welken by verknogt is,
en die elken anderen ftani meer of min ongunstig aanziet.
Elke Burgerlyke Maatfchappy,, hoe zeer beroemd van
wegen den Vaderlandlievenden yver der Leden, heeft kryg
gevoerd met andere Burgerlyke IVlaatfchappyen. Men
heeft opgemerkt, en met regt opgemerkt, dat, naar gelanae der geestdrift, tot welke men de Vaderlandsliefde
Eeeft opgevoerd , ook de geweldigheid toenam van de
Vyandfchap tegen het Menschdoin, welke dezelve vergegelde.
Zodanig is de Mensch. Zodanig was het Schepzel, 't
geen CHRISTUS JESUS kwam hervormen. In zekeren beplalden kring was by een Vriend, een Broeder, een Vader.
landminnaar; buiten dien kring een Vyand, een Verdelger,
een woedend Moníter; en dan, wanneer by meest toegejuichd en aangebeden werd in den naauwen omtrek zy.
ner Medeburgeren, buiten derzelven op 't zeerst gehaat,
ten uiterften gevloekt; dan, wanneer het zich verst uit
tekens van zegepraal oprigtte, was het-breid,n
tydil:ip daar , wanneer de vloeken des Menschdoms als
een ftortregen op deszelfs hoofd nederdaalden.
Deeze naauw beperkte en uitfluitende, deeze onheut
fche en onedelmoedige, liefde des Vaderlands, welke zo
langen tyd de pogen heeft doen fcheemeren der zodanigen , wier vooroordeelen daar uit voedzel ontvingen, wier
trots daar in voldoening wondt; die befl:ondt in het beste
te wenfchen voor één,- Gemeeníchap ten koste van het
welvaaren van alle de overige, zich verblydende over de
eer des Geboortelands, gebouwd op de verdelging van
andere Landen; deeze naauwbegrensde welwillendheid,
deeze byzondere en aan een zeker Land bepaalde Geestdrift , h .dt niets bekoorlyks in 't oog van hem, die het
geheele Menschdom aanzag als één Gezin , en wiens
hoofdbedoeling bef}ondt in hun allen tot Gon te brengen,
en
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en met den algemeenen band van Menschliefde zamen
te binden.
Die wyze en weldaadige Hervormer des Menschdoms
zag weinig onderfcheids , en weinig onderfcheids is 'er
niet de daad te zien voor iemand die een oogenbiik naadenkt, tusfchen een Volk 'er op uit om andere Volken
te ovcrheerfchen en 't verfiaaven, onophoudelyk ingewikkeld in Reeds opeenvolgende aanvallende Oorlogen; alleen vervuld met het denkbeeld om zich te verry.
ken en te vergrooten , ten koste van elk ander Volk;
binnen hunne eigene muuren , welfpreekend redenvoerende over elkanders Vaderlandsliefde en betoonden Hel
roem om voor 't Vaderland te vegten,-clenmod,va
van voor 't Vaderland te i}erven , en uitbundige eer betoonende aan den niet zegepraal wederkeerenden Krygsheld, wegens de dienoen aan het zelfzoekènd Vaderland
beweezen maar weinig onderfcheids, zeg ik, zag
by tusfchen zodanige Menfchen en een hoop Struikroo
die na hunne onderaardfche woonplaatzen weder-vers,
't diepst van een bosch, belaaden met den-kern,ofi
roof, als zy rondsom den feesttafel zitten, en de onverfchrokkenheid roemen van doezen of geenen hunner wet.
boze Maatfchappye, wegens den gelukkig volvoerden
aanval op den eigendom en 't leeven van anderen, ten
onregte door hun met geweld befprongen , hem een cieraad hunner Maatfchappye noemen, deswegen de gewon.
ne eerbetooningen toevoegen , den nayver opwekken om het
voetfoor te volgen van hem, wiens dapperheid zy ten
hemel heffen.
Zeer wel wist die wyze en edelmoedige Leermeester,
dat deeze hooggepreezene verknogtheid aan het Vaderland,
die zo zeer de bewondering der Heidenfche wereld opwekte, den geest van redelyke Goeddaadigheid niet be.
zat, zelfs niet binnen den naauwen kring, in welken haare
genegenheid beflooten was. Dezelve beftond niet zo zeer
in een edelmoedigen wensch om het weezenlyk geluk
en welvaaren des Lands te aanfchouwen, het voorgewende
doel, dan wel in eene trotfche begeerte om het onderfcheiden te zien door enkele vergrooting, en eene geen voordeel aanbrengende uitfteekenheid. De Vaderlandminnaar,
daar door voortgebragt, was de waare Liefhebber des Va.
derlands niet. Hy mogt den naam niet draagen van een
wys en weldaadig Voorf}ander zyns Lands. Hy zogt
liet op te tooijen met vaderlyken hoogmoed , niet te very5
cie.
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cieren met vaderlyke liefde ; hy verlangde het gekleed
te zien in een fchitterenden en prangenden veeleer dan
,gepasters en gemaklyken opfchik ; by wenschte liever
een praalend dan een gelukkig en gezegend Land te befchouwen.
De bygebragte aanmerkingen, homp ik, zyn voldoende
om JESUS CHRISTUS te regtvaardigen, dat hy, in zyne
Leent gen, de Vaderlandsliefde niet byzonder heeft aanbevolen. Hy was niet in de wereld gezonden om deeze
eng bepaalde en onvolkomene inagtneeming des algemeenen belangs in te prenten. Het was noodloos deeze
aan te moedigen; deeze hadt fteuns genoeg, zelfs dan wanneer zy van een onfchuldiger Hempel geweest ware. Heb
uw Vaderland lief, was dikmaals, oneindig dikmaals, ge.
zegd : Heb het gehoele Menschdonz lief, was eene nieuwe
Les, welke de wereld meer behoefde. Om dit Nieuw
Gebod te geeven, was Christus in de wereld gezonden.
Hy kwam, om dien yver voor algemeen geluk in te boezemen, welke zo menigmaal was aangevuurd voor Volks.
voorfpoed; om Volken, die zichzelven befchaafde Vol.
ken noemen, te leeren goeddaadigheid te betoonen aan
andere Volken, om de gemeenfchap tusfchen deeze meer
en meer te bevorderen , om geheel het Menschdom tot
ééne Broederfchap zamen te brengen , zamenvereenigd
door toegenegenheid, en een gevoel van verwantfchap,
fchoon verdeeld in onderfcheide Maatfchappyen.
Ir_ het . voordraagen van dit beoefenend Liefdettelzel ,
verwierp hy daarom het woord Vaderlandsliefde; als ongepast om zyn denkbeeld uit te drukken , en die geknoedsgefleldheid te kennen te geeven, welke hy wenschte in te boezemen en voort te planten; als een woord,
't geen het Menschdom flegts voor een gedeelte gehragt
hadt op het pad, 't geen hy wenschte dat het zou bewandelen, en dikwyls zelfs van 't rechte fpoor hadt doen
verwyderen.
Hy frelde daarom het woord Liefde in plaats; een beginzel van Liefde, Bene algemeene neiging tot goeddaadigheid, eene gefchiktheid om welvaaren toe te bidden
aan alles wat 'er voor vatbaar is ; om niet alleen zich te
verheugen in 't geluk van doezen of geenen byzonderen
Perfoon, of byzonder Lichaam van Menfchen, maar over
het heil van alien; om genoegen te fcheppen in geluk te
befchouwen waar het kan gezien worden, in van geluk te
hoeren waar het kan plaats vinden ; met één woord, bef}aan-
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flaande in eene edelaartige en onbekrompene uittlorting van
weldaadigheid, vloeiende niet , gelyk het water, in deeze
of geene bepaalde rigting, maar, gelyk het licht, in allerlei rigtingen , befhraalende Bloedverwanten, Vrienden,
Landgenoten, en zo verre mogelyk het Menschdom.

AN 'ER OOIT EENE WAARE VERROTTING IN EEN LEVEN.DIG MENSCHLYK LICHAAM PLAATS IHIEBBEN?

Tn ons voorgaand Stukje iets van den Heer TODE ,
j over het woord Rotkoorts, gegeeven hebbende, dunkt
„ het ons niet ongepast, het volgende uit een nieuwer
„ Stukje van denzelfden Schryver hier te laaten volgen."
,Verrotting is een gevolg en werking des doods. Daarom word ook tegenwoordig van alle verlichte Genees
aangenomen , dat 'er maar één enkel voldoe -hern
teken eener volmaakte levenloosheid is, waarby alle-ned
hoop eener nog mogelyke redding verdwynt , namelyk
de beginnende verrotting, door het geheel verlies des levens of der levenskragt.
Dat de Zieke nog leeft, is een bewys, dat by nog
niet in een flaat van verrotting is; anders zoude het niet
mooglyk zyn , dat by nog leven en ademhaaling, ge=
voel en beweeging, konde hebben.
't Is niet genoegzaam, wanneer men zegt : de affchuwelyke ftank, de lelyke misvormige kleur, de ontbinding in liet een of ander deel, het loslaaten der opper
afvallen van het bedorvene, 't welk men by zo-huid,et
veele Zieken, na allerlei geweld, na eene ontfteeking, enz.
,gebeuren ziet, is verrotting.
Maar deeze zogenaamde Mortificatie is geene Merrotting, niet eens eene plaatslyke. herrotting is, naar myn
inzien, het vergaan, de vernieling of ontbinding, van een
dierlyk of plantaartig lichaam, 't welk zyn geheel leven,
de levenskracht, verlooren heeft; zy is de werking van het
geheel verlies des levens. De vernieling van een deel,
by een voor 't overige nog levend lichaam, is maar alTeen eene bederving, (corruptie.)
Leven en dood in één lichaam ter gelyker tyd te ver
hetzelve voor de helft dood en voor de helft-onderfl;
levend te houden, is, myns bedunkens, iets vreemds.
Is Bene zweer, het koudv:utr, of welke andere zog.
naam-
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naamde plaatslyke verrotting het ook zyn moge, eene
Naare verrotting? zo vraage ik, waarom deeze wanre verrotting, als de natuur haare werking geheel verlooren
beeft, niet op dnzelfden voet voortgaat, en het geheel
lichaam dus als 't ware aan haar gelyk maakt; hoe na
de volmaakte waare dood, nevens de plaatslyke o'aare verrotting, nog eene andere algemeene waare verrotting
plaats hebben kan.
Zo lang het niet volkomen beweezen is, dat 'er werkelyk twee in Naare gantfche natuur en fubftantie ver
ontbindingen en vernielingen zyn kunnen, en-fchilend
deeze echter, zo wel de een als beide, waare verrotting
zyn , ontkenne ik , dat in een levend lichaam eene
araare verrotting plaats hebben kan.
De waare verrotting, welke na den dood des geheelen li
volgt, heeft eene andere gedaante als het koudvuur,-chams
beenbederf, een zweer, enz. Zy heeft haar eigen reuk,
haar eigen kleur, haar eigen dunne fcherpe etter; zy heeft
dat eigen, dat zy in alle volkomen van 't leven beroofde lictiaamen zich altyd gelyk blyft; zy heeft dat eigen,
dat zy aan zekere deelen, aan het onderlyf, by mannen
ook wel aan den balzak, haar liet eerst vertoont; zy heeft
dat eigen , dat zy op eens, te weeten, niet overal terftond merkbaar, het geheel lichaam aangrypt; dat eigen,
dat hier nergens eene loslaating meer plaats vinden kan,
wyl alles reeds aangetast , en zonder eenige de minire
levensvonk meer is ; dat eigen, dat hier alle real ie in
cenig deel, hoe genaamd, uitgebluscht is, dat men zich
geheel daarby geene , ziekte meer onder Hellen kan ; en
cindelyk dat eigen, dat zy, altoos zich gelyk, altoos dezelfde, alle modificatien uitfluit , dat zy geheel andere
wetten onderworpen is, dan die vernielingen, welke men
haar denkt gelyk te zyn.
Zo veel als dood en leven van elkaar verfchillen, zo
verfchillend moeten alzo ook de wanre verrotting en
elk bederf , 't welk men met haar gelyk teelt, van elkaár zyn.
Dit laatfe (bederf) is altoos de werking eener ziekte,
waarby nog rea(tie van levenskracht is, welke werking
van de natuur der ziekte-oorzaak, en van de bewerktuiging (organifatie) des lydenden deels , van den graad
der reactie, verschillend gemodificeerd word. Zo is 'er
een vogtig en een droog koradvuur. Beide wyken in
weezenlyke punten van elkaar af i beide zyn werkingen
van
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van ziekte; beide bepaalen Ieven en ziekte vooraf; de
waare verrotting fielt eene afweezenheid van alle ziekte,
een g eheel verlies van leven, vooruit.
Werkingen , die eenen zo tegenovergel}elden grond
hebben , kunnen niet voor een en dezelfde gehouden
worden. Als koudvuur en verrotting één zyn , moet ,
volgens eene gezonde redeneerkunde, het koudvuur in de
plaats der verrotting kunnen geteld worden. Maar het
droog koudvuur voor 't zelfde te verklaaren, wat de
verrotting van een lichaam is, wil zo veel zeggen , als
de denkbeelden te vermengen. herrotting mag men eene
dusdanige plaatslvke verrotting noemen , maar het is een
onechte. In een levend lichaam kan geen waare eerrot
plaats hebben , een toeftand , welke alleen het-ting
volmaakt van leven beroofde lichaam eigen is.
AANMERKINGEN OVER DE VYANDSCHAP ONDER DI;
DIEREN. — ONDERZOEK,, WAAROM DE DIEREN Op

ANDEREN, DOCH ZELDZAAM OP HUN EIGEN
SOORT, AANVALLEN. -- VOORDEELEN,
WELKEN UIT DEZE SCHYNBARE VERNIELENDE INSTELLING DER NATUUit ONTSTAAN.

Getrokken Uit w. SMELLIE, Philofophy of Natural
History.

(Medegedeeld door den Heer REtnletz ARRENBERG, te Rotterdam.)
(Vervolg val; N. ;307.)
^(Yjq hebben voorheen gezien, dat Menfchen, fomrniW ge Viervoetige Dieren, Benige Vogels, en alle de
Visfchen, verfcheurende Dieren zyn; doch dit flelfel van
flagting daalt nog veel lager. Veelvuldige foorten van Infeé}en halen hun voedfel uit lyken, uit de lichamen van
levende Dieren , of uit het dooden en verflinden van
zwakkere foorten. Hoe groot een aantal Vliegen word
'er niet daaglyks verflonden door Spinnekoppen, het verfcheurendfle en talrykfte foort van Infe6ten ? daartegen
worden de Spinnekopnen wederom gretig verfonden door
Vliegen, die men onderfcheid met den naam van Ichncu^rons. Het getal van dit laatfte foort is onbegrypelyk,
en
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en indien zy niet zulk Bene vervaarlyke verwoesting onder de Rupfen en andere Infecen aanrigtten, zouden zy
alle de vrugten van den Aardbodem vernielen. De Wespen
zyn zeer verlekkerd op dierlyk voedfel: zy zyn altyd in
de vleeschhuizen, om de Vleeschvliegen en andere foor ten van Infeaen, die 'er zich gemeenlyk bevinden, ' om
derzelver cijeren op het vleesch te leggen, te verflinden.
De Slagers maken gebruik van den oorlogzugtigen aart
dezer Dieren;. zy houden hen voor fchildwagten, moedigen
dezelven aan door hen op lever te laten afen, waar aan
de Wespen de voorkeur geven boven fpierachtig vleesch,
waarfchynlyk om dat zy de levers gemaklyker met hunne
tanden kunnen klieven.
De Drakenhoer, het Juffertje of Tor, zoo wel bekend
door de fchoonheid van derzelver kleur en evenredigheid
van haar maakfel, heeft door deze uiterlyke hoedanigheden
den naam van ,7ufertjesvlieg verkregen. Niettemin is derzelver geftel en manier van leven wreeder en oorlogzugtiger dan die der Amazonen. Gelyk de Roofvogels, zwerven zy door de lugt, alleen met oogmerk om alle gevleugelde Infeéten te verflinden; en dienvólgens begeven zy
zich boven moerasfige gronden , waterpoelen en de ftranden der rivieren , alwaar de meeste Infe&en gevonden
worden. Derzelver gulzigheid is zoo groot en vernielen
dat zy niet alleen kleine Vliegen, maar zelfs groote-de,
Vleeschvliegen, Motten, Schoenlappers, en andere foor ten, verflinden.
Men heeft dikwils gezegd, dat geen Dier vrywillig op
zyn eigen foort aanvalt, en deze aanmerking heeft men
waarfchynlyk gemaakt tot eene verdediging, of ten min{'en tot eene matiging, van het algemeen i}elfel van vernieling, door de Natuur daargefteld. Dan met welk een
inzigt ook deze aanmerking mag gemaakt worden, is zy
ongelukkig niet anders dan een gevolg van onkunde ;
want fommige viervoetige Dieren , alle de Visfch€n, en
zeer veele Infeéten, maken dit onderfcheid niet; de zwak
worden altoos de prooi der fterkeren. REAUMUIt-kern
Helde twintig Rupfen, op bladen van eikenboomen, in
een fles; dan, fchoon by ze geftadig ryklyk van verfche
bladen voorzag, ontdekte by dat het getal der dooden
daaglyks toenam. By een naauwkeuriger onderzoek over
de oorzaak dezer ferflykheid, bevond by dat de fterkeren, met derzelver tanden, aanvielen, doodden, en de levensdeelen van hare medemakkeren uitbeten; niets over,
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hoofd,
de
pooten
en
de
het
latende dan
ledige rompen;
zoo dat 'er, binnen weinig dagen, van de twintig niet
meer dan één in leven overbleef.
De Rupfen hebben duizenden van uitwendige vyanden ,
als Vqgels van allerlei foort, kleine viervoetige Dieren,
haar eigen foort, en een talloofe menigte Infeéten; dan
deze veelvuldige oorzaken van hare vernieling worden
nog merklyk vermeerderd door het geen men derzelver
inwendige vyanden noemt. Zeer veele Vliegen leggen
hars eijeren op de lighamen der Rupfen: uit deze stieren
konden kleine Wormen voort, die langzamerhand de le•
vensdeelen verflinden van het Dier, waarin zy hun ver-t
blyf houden. Wanneer zy zoo ver gekomen zyn , dut
zy popjes ftaan te worden, doorboren zy de huid van de
Rups, fpinnen hare fchil , en blyven op de ledige huid
zitten , tot dat zy de gedaante van Vliegen aanneemen ,
wanneer zy zich in de lugt begeven om dezelfde wreede
handelwys aan een ander kruipend gedierte uit te oef ezien. Ydereen zal zich wel kunnen herinneren, de Koolrups gezien te hebben, op oude muuren en op de venders
der landhutten, geheel overdekt met deze poppen, die de
gedaaiite van kleine Muggen, en een fchoone geele kleur
hebben. Een van de geweldigfte vyanden van de Rups
is een zwarte Worm niet zes korftige beenen. Fly is zoo
lang en dikker dan een gewone Rups; in het voortte gedeelte van zyn hoofd, heeft by twee kromme nyptangen,
met welken by het lighaam van de Rups vat, en niet
weder loslaat voor dat by het geheel verfcheurd heeft.
De grootfle Rups is niet genoeg tot voedfel van dezen
Worm voor eenen dag , maar daaglyks dood by 'er, en
eet verfcheiden op. Wanneer deze vratige Worm opge•.
vuld is met voedfel, word by werkeloos, en zelf genoegzaam levenloos; doch, in dezen verzadigden Raat , word
by door jonge Wormen van zyn eigen foort aangevallen
en verslonden. Van alle booroen , voed de eikenboom
mooglyk de meeste Rupfen , zoo wel als alle andere In.
fe&en ; maar tevens huisvest 'er op den eik eene groote
en fchdone Tor, die 'er waarfchynlyk zich op begeeft
om het groot getal Rupfen, dat zy 'er op aantreft : zy
treed van den eenen tak op den anderen, en als zy voedfel noodig heeft, verfijnd zy de eerfte Rups, welke zy
op haren weg ontmoet.
De Boom- en Plantluizen zyn zeer fchadelyk voor
booroen en planten van allerlei aart : derzelver fogrten
zyn
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tyn zoo menigvuldig, en bezitten allen zulk eene wonden +
baarlyke vrugtbaarheid , dat de Hammen, takken en bladen van allerlei planten 'er fomtyds geheel en al door
bedekt zyn; doch deze zonderlinge vrugtbaarheid, en de
vernieling, die deze kleine Infe ten aan allerlei gewasfen
onvermydlyk zouden toebrengen, word gekeerd door ontelbare vyanden. Tienduizende Infe&en van verfeliillende
Rangen, (zeilachten en Soorten ; ichynen byna tot geen
ander oogmerk voortgebragt te zyn , dan om die Luizen
te vernielen. Sommigen van deze Infec`len. zyn zoo ver<
ilindende , dat, ondanks de onbegryplyke voortteeling
der Luizen, men reden heeft van zich te verwonderen s
dat derzelver foort niet geheel en al vernietigd is. Op
ieder blad ontdekt men verfchillende Poorten van Wormen : deze Wormen voeden zich niet met bladen , maar
met Luizen , die zy met eene ongelooflyke gezwindheid
verflinden. Sommigen van deze Wormen veranderen in
Vliegen met twee vleugels, anderen in Vliegen met vier
vleugels, en wederom anderen in Torren. Terwyl zy nog
in den -Raat van Wormen zyn, kan een van deze vraatachtige Wormen, in den.tyd van, een kwartier uurs, meer dan
twintig Luizen het leven uitzuigen._ REAUMUR voedde
een enkelen Worm met meer dan honderd .Luizen, welke
by allen, in minder dan drie uuren tyds.. verfcheurde.
Behalven het algemeen itelfel van flagtmg, veroorzaakt
door de noodzaaklykheid , dat het een Dier zich met het
ander voed, zyn 'er nog andere redenen van vernieling,
welke uit verfchillende oorfprongen af te leiden zyn.
De Mensch is niet het eenigst Dier, 't welk een, oorlog
tegen zyn eigen geflacht onderneemt. De oorlog onder de
Menfchen mag , in zekere toevalligheden der Maatíchappy,, voor byzondere Natien of Oemeenfchappen een
voordeeligen uitslag hebben; dan ieder voordeel, het welk
uit den oorlog voor eene Natie ontflaat, word doorgaans:
verkregen ten koste, of zelf op den gedeeltlyken of gelieden ondergang, van eene andere. Indien 'er een alge
vrede volkomen kon tot Hand gebragt , en de-men
Aardbodem tot• den hoogli en trap bebouwd worden ,
is het niet waarfchynlyk , dat de vermeerdering van
liet menschlyk gellacht immer tot zulk een trap zoude
ryzen, dat zy de hoeveelheid der levensmiddelen, die de
landbouw geeft, of de aankweking der Huisdieren, die
tot deszelfs onderhoud noodig zyn, zoude overfchreden;
doch zoo lang de Mensch door heersch. en wraakzugt,

en
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en door andere geweldige driften, word aangezet, zal de

oorlog, met al zyn nafleep van bloeditorting en rampen,
het menschlyk geflacht vervolgen en teisteren. Laat
ons egter niet te ver gaan. Wy kunnen de verborgen
Natuur niet ontvouwen,maar moeten ons,met-hednr
een volkomen onderwerping, gedragen aan hare onweer
ons over hare uitwerkingen ver -ftanbrelui,
indien 'er zulk een is , wiens ffierk--wonder.Dma,
te van geest hem in (laat fielt om dit alles ftandvastig
gade te slaan, is alleen de ware Wysgeer.
De Mensch is, gelyk reeds is opgeineikt, het eenige
Dier niet, het welk tegens zyn eigen geflacht den oorlog voert. Viervoetige Dieren, Vtsfchen en In1ècen,
bevegten en dooden , buiten derzelver gewone trek tot
voedfel, de een den ander. Omtrent dit onderwerp, zullen wy eenige weinige voorbeelden uit de iborten der
Infeten byhrengen.
Eerre maatfchappy of korf van Byen beflaat, of in
vrouwelyke, of in mannelyke, of in onzydige, welke tot
geen van de beide Geflachten behooren. Deze drie foorten
leven eenigen tyd in de volnaaktf'e eensgezindheid, befchermen elkander, en bieden de een den ander allen byftand. De onzydige of werkende Byen toonen de fIerkf}e verknogtheid en genegenheid voor de mannelyken,
zelf dan, wanneer zy nog in den laat van Worniert
zyn. De onzydigen zyn gewapend met een doodlyken
angel, met welken de mannelyken niet voorzien zyn ;
doch beiden worden door dezelfde moeder voortgebragt,
en leven in het zelfde huisgezin. Dan, niettegenf}aande
deze voor zekeren tyd durende onderlinge genegenheid, volgt 'er een tyd , in welken de onzydigen de
mannelyken op eene wreede wys vermoorden. Onder
de wetten van befchaafde Gemeenebesten, vinden wy 'er
die volfhrekt barbaarsch zyn. By de Lacedernoniers was
het geoorlofd zulke Kinderen te dooden, die gebrekkig of
wanf}altig ter wereld kwamen , om dat zy anders een
last voor de maatfchappy zouden worden; en de wetten der ChineeJen veroorloven dergelyke onmenfchelyke
bedryven. Wy weten misfchien alle de redenen nog
niet, waarom de onzydige Byen de mannelyken met zoo
veel wreedheid behandelen. 'Er is egter een tyd , op
welken de mannelyken volmaakt nutteloos worden voor
hunne gemeenfchap, en het is opmerklyk,. dat de a l ge
meene moord nooit begint vóór dat dit tydffip daar is.
MENG. 1796. NO. 8.
Z
War,-
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Wanneer eene vreemde Bye in den korf komt, word ha•
re roekeloosheid altoos met den dood geftraft, en egter
is het niet ongewoon, dat 'er onder de Byen van den
zelfden korf fomtyds doodlyke gevegten voorvallen, wel
meest plaats hebben by helder en warm weêr.-kenht
Dikwils gebeurt het , dat 'er twee vegters uit den korf
komen, die zich fterk aan elkander vasthouden, doch op
andere tyden vallen zy elkander aan in de open lugt ;
dan , hoe ook het gevegt begint, komen de beide ftryders
altyd op den grond, vóór dat het gevegt, door den dood
van een der partyen, een einde neemt; maar zoo dra zy
op den grond nedergekomen zyn, tracht ieder vn hun,
even gelyk een worf'celaar , zich in den voordeeligtlen
f}and te Hellen om zyn tegenparty te dooden. Somtyds,
hoewel zelden, blyft de angel in de wond zitten; doch,
als dit gebeurt , is het gevegt altoos doodlyk voor de
beide Byen , dewyl de overwinnaar het verlies van zyn
angel niet kan overleven. Deze gevegten duren wel eens
een uur lang vóór dat een van beiden dood op den grond
blyft liggen.
Behalven deze byzondere gevegten, is het niet ,onge.woon een algemeenen ftryd te zien , byzonder in het
zwermende jaargety. Wanneer twee zwermen, of troepen,
twisten over dezelfde wooning, ontfraat 'er een algemeen
en bloedig gevegt. Deze gevegten duren menigmaal vier
uuren , en eindigen nimmer dan met eene groote flagting
aan wederzyden. De angel is evenwel het eenigf}e wa•
pen niet, waar van zich de Byen bedienen, dewyl zy
voorzien zyn met twee fierke voortanden, met welken
zy elkander wreedlyk byten. In een algemeenen ftryd,
zyn alle de gevegten van den een tegen den ander; doch
wanneer de algemeene flagting onder de mannelyken
geëindigd is, fchamen zich drie of vier onzydigen niet
op een enkele Vlieg aan te vallen.
Ieder Wespennest levert, in het begin van O &ober,
eene zonderlinge en wreede vertooning op. In dien tyd
houden de Wespen op, hare jongen voedfel te brengen,
en worden als dan, van toegenegen moeders en voedi}ers,
wreede ftiefmoeders; zy zyn zelf erger, want zy dringen
de jonge Wormfin uit hunne zaadhuisjes, en dryven hen
uit het nest. Dus aan wind en weer blootgefl:eld, en van
allen voedtèl verfloken zynde, moeten zy noodwendig fierven. Deze vernieling is niet, gelyk die der FIonigbyen,
bepaald tot de mannelyke Wormen; want geen Worm,
hoe-
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hoegenaamd, of van welke fexe, ontfnapt dezen algemeenen en zonder onderlcheid plaats hebbenden moord, terwyl daarenboven de Wormen niet alleen aan het weêr zyn
blootgefleld, maar ook nog door de Wespen met hare
tanden gedood worden. Dit bedryf fchynt eene fchending te wezen van de ouderlyke toegenegenheid, en is egter
eene der fterkfte regels in de dierlyke natuur; dan, de
oogmerken der. Natuur, fchoon zy dikwils onze naiporingen te leur Hellen , zyn egter nimmer verkeerd. Iet
geen ons, in de natuurdrift tot vernieling, welke jaarlyks
door de Wespen bedreven word, wreed en onnatuurlyk
voorkomt, is mooglyk een daad van de grootfte barmhartigheid en medelyden; want de Wespen zyn niet, ge
natuurdrift begaafd om levens--lykdeHonigb,mt
middelen op te leggen voor derzelver beflaan in den
winter. Indien zy derhalven niet te voren door hare ouders
omgebragt wierden, moesten de jongen noodwendig, door
den honger , een wreeden en langzamen dood tterven
zoo dat dit oogenfchynlyk ílreng gedrag in de huishouding der Wespen , in plaats van eene uitzondering te
wezen op de algemeene weldadigheid en wysheid van de
Natuur, in de daad, Gene gunflige inilelling is. Daarenboven, gemerkt de vermenigvuldiging der Wespen zoo
verbazend is, en zy zulk een fchadelyk geflacht zyn voor
de Meníchen en andere Dieren , maar byzonder voor de
verfchillende Poorten der Infeéten, zoo zoude die vermenigvuldiging, als dezelve niet door zulk een algemeenen
moord geflremd wierd , door hare verflindingen, binnen
weinig jaren, eene geheele vernieling van andere foorten
te weeg brengen ; de keten 'der Natuur 'er door gebroken
worden, en voor den Mensch en grootere Dieren allergevaarlykst wezen.
Diezelfde vernielende natuurdrift heeft ook , waarfchynlyk om dezelfde redenen, by de Horfels plaats. Omtrent
het einde van Oéober, worden alle de Wormen en Nymphen uit het nest gedreven en gedood. De onzydigen en
de mannelyken worden dan daaglyks ílagtoffers van de
koude, zoo dat op het einde van den winter Benige wei
onderhouding van het Ge.-nigevadrouwlyknt
(lacht overblyven.
Volgens ons aangenomen plan, zullen wy van dit on.
derwerp affcheiden met eenige aanmerkingen, í{rekkende
om ons te doen toeflemmen in een Heitel , het welk zoo
vernielend is voor een gedeelte van allerlei foorten van
Z2
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fchepfels, dat de menschlykheid , indien dezelve door
de ware wysgeerte niet verlicht wierd , hetzelve zou
moeten afkeuren, en de Natuur befchuldigen van wreed
onderdrukking. Men moet bekennen, dat de-heidn
Natuur zeer onverfchillig fchynt te wezen omtrent een
gedeelte der gefchapen wezens, welke alle oogenblikken
by millioenen , omkomen. Maar, met betrekking tot de
geheele geflachten, is hare onafgebroken en gelykmatige
bezorgdheid zigtbaar,, en verdient alle verwondering.
Het fchynt, dat het leven niet gaande kan gehouden
worden , dan door tusfchenkomst van den dood ; want
door de geheele levende natuur heeft, gelyk wy gezien
hebben, de roof en vernieling van byzondere gedeelten
de overhand. Deze vernieling heeft niettemin hare
nuttigheid ; ieder Dier brengt, na deszelfs dood, leven
en geluk toe aan een groot getal anderen. In veelvuldige Dieren is het vermogen van fpysvertering alleen
bepaald tot dierlyk voedfel, zoo dat zy, van dit voedfel verfioken zynde, niet in het leven kunnen blyven.
Indien men deze aanmerking toeftaat, is dezelve alleen
toepaslyk op die Dieren, welken men bepaaldlyk met
den naam van vleeschvretende bef}empelt ; dan uit het
geen wy te voren reeds gezegd hebben, gelyk ook uit
de daaglykfche ondervinding, is het waarfchynlyk, dat
geen Dier beftaat, of kan beftaan, volf}rekt zonder zulk
voedfel, het welk leeft of geleefd heeft. Schapen, Osfen en alle grasetende Dieren, verflinden daaglyks, egter
zonder voorkeur of bewustheid, duizenden van Infeden.
Dit kan de reden zyn waarom allerlei Rundvee zoo ver
grazige weiden; want de Infe&en-bazendvtwori
zyn altoos menigvuldig waar het gras weelig Raat. De
Natuur is zoo overdadig in hare dierlyke voortbrengfels, dat geen voedfel kan gegeten of geen water kan
gedronken worden, in welke geene Dieren, het zy levend of dood, gevonden worden.
Op deze redenering mag men vragen , waarom de
Natuur zulk eene wreede orde gefteld heeft ? waarom
zy het noodzaaklyk gemaakt heeft, dat geen Dier kan
leven zonder de vernieling van het ander? Niemand dan
-het Opperwezen alleen kan deze verborgenheid uitleg gen. Misfchien gaat het_ de palen van tnooglykheid te
buiten, zulk een uitgebreid ftelfel van levende wezens
op eene andere wys daar te Rellen; en uit de algemeene
weldadigheid van den grooten Schepper zou men haast
moe-
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oeten befluiten, dat dit de wezenlyke reden was. Dan
bet is vrugteloos ons op te houden met onderwerpen
die ondoorgrondelyk zyn. Laten WY derhalven ons vernederen, en alleenlyk ondernemen om eenige voordeelen
aan te wyzen, welken uit deze geheimzinnige Infielling
der Natuur zyn af te leiden.

(Men veriragte zulks, ten Slotte, hier na.)
)PROEVE, OVER DE UITWERKZELS VAN HET LANDTOUWkND LEEVEN OP '§ MENSCISEN AART, GESTELTENISSE, EN MAATSCHAPPYELYK GELUK.

(Overgenomen Uit WILLIAM FALCOKER'S Remarks.)

(Vervolg en Slot van bl. 314•)
Over den Invloed van het Landbouwend Leeven op de
Regeeringsvorm en den Godsdienst.

D

e Romeinen moedigden desgelyks den Landbouw aan,
en maakten daar van, zo zeer als eenig der bovengemelde Volken, een Volksvoorwerp. Nogthans hadt dit
Volk eene groote menigte, van Plegtigheden in zynen
Godsdienst, en de Geestlykheid maakte by hun geen
onderfcheiden Volkslichaam uit. Livius noemt Rome een
Staat of Stad vol Godsdieiistplegtigheden (*). SALLUSTIus drukt zich bykans eveneens uit (t). De Romein fche Schryvers over den Landbouw pryzen allerwegen de
dipte waarneeming aan van een groot aantal Godsdienst
(i) : en het verband tusfchen deeze en den-plegin
Landbouw wordt fterk aangeduid door MAXIMUS TYDesgelyks toonen OVIDIUS, FESTUS, MACRORRUS
wus en andere Schryvers , dat de Romeinfche plegtige
Godsdienstpleeging zeer uitgebreid was. Het is, over.
zulks, waarfchynlyk, dat de gemelde waarneeming van

(s).

MON-

(*) Civitas plena Religionum. Lib. VI. feEt. 5.
(t)
que noflri majores , religiojisfimi mortales, feclre.
Pell. Catil.
() Script. de Re Rustica.
() MAX* TYRII, Disf. XIV.
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MONTESQUIEU verftaan moet worden als veeleer betrekking hebbende op den invloed van deeze Leevenswyze op
den aart , dan op het getal, der Godsdienstplegtigheden

en Waarneemingen.

De Oude Feesten bragten, zo veel ik naa kan gaan,
alle geen noodzaaklyke ophouding van werken , of het
ftaaken van den arbeid, mede: dit was althans het geval
by de. Romeinen. CATO duidt het Poort van werk aan,
gefchikt om op die Feestdagen verrigt te worden (*) ; geen
deezer waren, 't welk wel in 't oog gehouden moet worden, werken van dringende noodzaaklykheid , of die onmiddelyke volvoering vorderden. In de daad, deeze Feesten vielen zo veelvuldig in, dat zulk een bevel de groot
zou veroorzaakt hebben by een vly--teongl hd

tig Volk; en hoogstwaarfchynlyk is de elendige f}aat des
Liandbouws , in het hedendaagsch Italic, voor geen
gering gedeelte toe te fchryven aan het tydverlies en
de ledigheid , door de Feestdagen der Roomfehe Kerke te wege gebragt. Nogthans vermelden ons ci.
CEI:o en MAAcuosius , dat de Romeinfche Ferit eerie
f caking . van arbeid, zo wel als van Burgerlyke verrigtingen , inflooren ( t); maar misfchien hadt zulks alleen
betrekking tot de Stad; anderzins is het niet te begrypen,
dat CATO, ter boven aangetoogene plaats, eerie verbreeking
-

der

Wetten zou

voorgefchreeven

hebben.

VARiao erkent, dat werken van noodzaaklykheid, of
uitgeflrekte algemeene nuttigheid, geene beiinetting in den

bedryver

veroorzaakten

; en misfchien

konden

de bedry-

ven des Akkerbouws als werken van dien aart aangezien
worden. Dit denkbeeld íchynt meer gronds te krygen
door eene Wet , in vervolg van tyd , door CONSTANTYN
(*) Per ferias vero fosfas veteres tergeri , vlam pub/loam
muniri , vepres recidi, ortum fodiri , pratunt purgari , vir.
gas vinciri , fpinas runcari cremarique , ex pifcina im-

munditias e¢eri , munditias fzeri. CATON. de Re Rust/ca,
Lib . I. C. 2.

(1) leriarum festorurxque Dierum ratio in liberis requietem habet óitium & jurgiorum , in Eervis operum & labo rum , quia comp (f1110 an nu conferre debet & ad perféaionem
operuni r•u^ticorurn & ad remnisfionem animorum. Cicra. de Legib. Lib. 11.
Sacerdotes afrrnabant ferias potlui quoties its indigis concep.
tisque opus aliud freret. MAcaos. Saturnal. Lib. I.
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gemaakt, welke het Volk beval
op Sabbath te rusten (*). Men begrypt dat deeze. Wet
de Steden alleen betrof, en niet het Platte Land. fly
wist, merkt MONTESQuiEu aan, dat de arbeid in de Ste.
den nuttig , maar op 't Veld noodzaaklyk, was (-f). Het
blykt niet duidelyk, dat eenige der ,7oodfche Feestdagen,
den Sabbathdag uitgezonderd , gepaard : gingen met een
verbod van werk te verrigten , en het is waarfcliynlyk,.
dat deeze dagen by de 7ooden, even als by de Romeinen,
veeleer tooneelen van vreugd en vermaak , dan van bedryfloasheid en ledigheid, opleverden (4).
Tempels desgelyks, of Woonplaatzen voor de Godheid,
dunken my natuurlyk voor deezen iaat des Menschdams.
Zo vermeldt ons tjERODOTUS , dat de Egyptenaars , die
van de hoogs theugbaare oudheid af den Landbouw ter
Mand hadden, de eerfee waren, die AItaaren en. Tempels
voor de Goden bouwden (s). Het Volk in Indie hadt
desgelyks Tempels ; de Chïneefen hebben ze tegenevgordig ; en Gebouwen van deeze foort waren vry veelvuldig
en grootsch in Peru (**).
De vroegfee befcheiden , welke wy van de Romeineta
bezitten, gewaagen van de Tempelbouwingen ; en de ruïnen nog voorhanden in alle de deelen van Italic zyn
Pandhoudende blyken , hoe geliefd een denkbeeld dit
denkbeeld was by dat Volk (if). De oorzaaken van
decTYN DEN GROOTEN ,

($) Codic. de Feriis , Leg. I11. Deeze Wet betrof de kleide.
iaen alleen.
(f) Sp. of Laws, B. XXIV. C. 23.

(^.) Hilaribus quibus omnia fejta & fzeri debere fcimus & did
impletis folennibus. - Voutsci Divus Aurelianus.
S) Euterpe.
('F*) RonERTSON'S llmeric. B. VII.
(tt) Sin:ul cum (Romulus) dono defignavit templa ovis fines,
cognomen que addidit Deo: „ Yupiter Feretri, inquit , Rage• tibt
„ viftor Romulus rex regia arma fern , teinplumque its regioni.
„ bus, quas mnodo animo metatus /um,dédico, Jedem opimis fpoliis,
s, que, regibus ducibusque hoflium cxlis, me aiu' orem fequentes,
„ pollen i ferent". Prc templi efi arigo, quad prtn im pmrtiufii
Rome facratum efi , ita deinde Viis vifum , nec irm itasla con:
ditor•is teinpli vocend effe , qua laturos' ea f, olia pofleros nun.
cupavit : nec multitudini compotum ejus doni vulgar/' ldudt m.
-

Livii , Lib I. §. xo. Zie Ooft' DION . HALIC. B. It. C. 34. De
Tempel, hier bedoeld, werd herbouwd' door AUGUSTUS C. SAR.
CORN. NEPOS,

Life of ,lIrticus.
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deeze Volksneiging in deezen Staat loopen genoegzaam in
't oog. De Landbouw vordert, dat de Menfchen vaste
en duurzaam bewoonde verblyfplaatzen hebben ; en hier
uit fproot zeer natuurlyk het denkbeeld om een Huis voor
de Godheid te bouwen. Dit natuurlyk denkbeeld kwam
niet boven, dan by de zodanigen die het Land bebouw
geen huizen te hunner eigene woonstede-den(*).Zy,i
hadden, waren nooit op 't bouwen van Tempelen bedagt.
De Menfchen zyn, in deezen Leevensftand, meer aan
den Godsdienst gehegt , en yveriger voor deszelfs voort
dan in eenige andere. De plegtigheden den Gods--plar,ting
dienst vergezellende; het bouwen van Tempels , en de
Rykdommen in dezelve zamengebragt, veroorzaakten eene
verknogtheid aan den Godsdienst, tot welken zy behoorden, en verwekten het denkbeeld van plaatslyk op- en
toevoorzigt, 't welk doorgaans zeer veel vermogend is in
zaaken van dien aart.
De Romeinen, die volmaakt het gebruik van alle Staat
Werktuigen verflonden , trokken veel voordeels-kundige
van dit plaatslyk op- en toevoorzigt , onder anderen om
het Volk aan hun Godsdienst te verbinden ; en de uit
hier van was zodanig, dat naauwlyks ecnige-werking
Volken in de Gef chiedenislen vermeld worden., die grooter Eerbiedenis betoonden aan de voorwerpen van plaats
Eerdienst (t).
-lyken
ROMULUS zelve weigerde het aanvaarden der Koninglyke Waardigheid, vóor dat by de bevestiging daar toe
van de Goden verkreegen hadt; en geen der volgende
Over(') Sp. of Laws, B. XXV. Ch. 3.
(t) Opere pretiuin eji, cum domos aique villas eogeoveris in a rbiurn medusa ex,edificatas, vifere templa dearum, qu£e noflri moboras, religiefisfrrni mortales, fecére. Yerum ill! delubra deururn pie.
tare, demos fuas gloria decorabant. S ,LLUST. Bell. Catilin. —
Zulk een.Eerbied, fChryft PLUTARCHUS, hadden de Romeinen
voor den Godsdienst , dat zy alle hunne Verrigtingen alleen
van den wil der Goden.deeden afhangen ; nooit gehengende,
zelfs niet tien hunne zaaken het voorfpoedigst gingen , dat 'er
iets, in 't minst van de oude Plegtigheden agterbleef ; zich ren
vollen overtuigd houdènde , dat het van veel meer aanbelangs
was voor hèt algemeen welweezen , dat Overheden en Vetdbeeren de Goden eerbiedigden en gehoorzaamden , don dat zy
vyaaden vermeesterden of te onder brasten, PLUTAkca's Life of
Mrcellus.
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Overheidsperfoonen tradt immer in de bediening , zonder
de goedkeuring der Voortekenen. Het in onbruik laaten
daar van , en de verfmaading der Goden daar mede gepaard gaande , wordt by hunne eigene Gefchiedboekers
gehouden voor een der groote oorzaaken van hunne
taatsongelukken en Val (*). Die zelfde verftandige Wetgee.
(*) Naa dat ROMULUS , te dier gelegenheid, de bevestiging
des Hemels ontvangen hadt, riep hy het Volk zamen, en, hun
verflag gedaan hebbende van de gunflige Voortekens , werd
by door 't zelve ten Koning verkoozen : en ítelde hy vast dat
deeze gewoonte waargenomen zou worden door alle zyne Opvolgers , dat geen hunner de waardigheid van Koning zou aan.
vaarden , of eenige andere Overheidspost op zich neemen ,
vdór dat de Goden het teken hunner goedkeuring gegeeven
hadden. En deeze gewoonte , de Voortekens betreffende ,
werd , langen tyd , door de Romeinen in agt genomen, niet alleen onder de Koningen , maar ook, naa de vernietiging der
iVionarchy,, in de verkiezing der Confuls , Pra'tors , en andere
wettige Magidraatsperfoonen; doch her is, ten deezen dage, in
onbruik geraakt, en heeft men, welftaanshalven , alleen de ge
behouden ; waar door veele Legers der Romeinen te-dante
land verflaagen , veele Vlooteis ter zee verlooren zyn , met ge.
mis van al het Volk , en andere groote en fchriklyke onheilen
liet Gemeenebest troffen , eenige. in buitenlandfchen kryg, andere in burgertwisten; maar het grootlte en merkwaardiglle onheil trof den Staat ten mynen tyde, toen LICINIUS CaASSUS, een
Man, die voor geen Legerhoofd van zynen tyd behoefde te
wyken , zyn Leger tegen 's Hemels wil te velde bragt tegen
de Parthen, en met verfinaading van ontelbaar veele Tekens,
deezen Tocht afkeurende, denzelven voortzette. Veel zou 'er
kunnen gezegd worden wegens de verfmaading der Goden ,
die onder eenigen ten deezen dage fland grypt. DION. HALICARN.
B. I1. C. 6.
Ik bewonder , derhalven , deeze Intellingen van dien Man ;
en ook die welke ik zal verhaalen. Hy hield zich verzekerd,
dat het goed Beftuur der Steden afhing van die oorzaaken ,
van welke alle Staatslieden met grooten ophef fpreeken ; doch
weinigen doen [tand grypen. Vooreerst de Gunst der
Goden , welker genot voorfpoed geeft aan elke onderneeming
-- vervolgens Gemaatigdheid en Regtvaardigheid , waar door
de Burgers, min genegen om elkanderen te beledigen , meer
overhellen tot Eensgezindheid ; en de Deugd , geene fchand.
lyke Vermaaken , hun geluk rekenen , — en eindelyk Krygs.
moed , die zelfs de andere Deugden nuttig maakt voor de
B3ezitters. Hy hieldt zich verzekerd , dat geen deezer voorZ5
dee.
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geever betoonde , in alle andere gevallen, de grootfie
iloogagting voor den Godsdienst, die, volgens het Stelzel
door hem omhelsd, veel redelyker was, zo in Leerftellingen als in Fabelleer, dan de Griekfche Mythology, waar
tut dezelve ontleend was , en by gevolge vr^el meer gefchikt om een duurzaame en ftandhoudende inagtneemmg
te verwerven.
De Jooden mede , de Egyptenaars (*) , de Indiaanen (t) , de Chineefen (4-) en Peruviaanen (s) , alle
Landbouwende Volken, waren zeer gehegt aan hunnen
Godsdienst.
deden de uitwerkzels waren van geval; maar dat goede Wet.
ten , het flaan na waardige Bedoelingen , een Gemeenebest
Godsdienítig , Regtvaardig en Krygshaftig, doen worden. Hy
droeg derhalven alle voorzorg om deeze aan te moedigen; een
aanvang maakende van den dienst der Goden en Genii; en ,
overeenkomflig met de meest goedgekeurde Plegtigheden by
de Grieken, ítelde hy Tempels en Heilige Plaatzen in ; bouwde
Altaaren , en rigtte Beelden op , als Tekenen der Goden, en
gaf getuigenis van derzelver vermogen , fprak van de gunst.
ryke gefchenken , welke zy den Menschdomme verleenden ;
voor eik (lelde hy Vierdagen vast , en welke Offeranden hun
meest behaagden ; de Feesten , de openbaare Spelen , de Rustdagen , en alles wat van dien aart meer is ; maar by verwierp
alle fabelagtige overleveringen , de Goden betreffende , als genlengd waren met laster, hun aanziende als fnood , noodloos,
en op eene wyze handelende , die niet alleen voor Goden ,
maar zelfs voor braave menfchen, onbetaamelyk was. Hy gewende het Volk met den diepoen eerbied aan de Goden te
denken en van dezelve te fpreeken ,. en hun geene hoedaníghe-

den, niet voegende aan hunne gelukkige natuur, toe te fchryven DIONYS. ITALIC . B. II. C. 8.
.

() DIOD. SICUL. L. I.

(t Geen Perfoon, beweert men , is ooit afgevallen van de

Indiaanfche of Gento Godsdienstleere.
(^.) De Keizer van China, fchoon anders een voll}rekte Heer.

fehappy in alles voerende, maatigt zich geene magt aan over den
Godsdienst des Lands.
(S) ROBERTSON'S

dwerica.
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LEEVENSBERIGT VAN DEN GESCHIEDSCFIRXVFR
EDWARD GIBBON, Efq.

(Uit het Engeisch,)

TJeer onlangs oordeelden wy den Leezeren onzes
!_I Mengelwerks geenen ondienst te doen met een
Leevensverhaal te plaatzen van den by onze Landge„ nootèn hooggeagten Engel/then Gefchiedboeker, w. Ro„ BERTSON (*) ; schoon de Man , wiens naam wy in het
opfchrift van dit Artykel vermelden, daar zyn beroemd
„ Werk niet in onze taal vertolkt is, hun min algemeen
,, bekend zy,, hebben de meesten dien te meermaalen
aangehaald, en hem als een Gefchiedfchryver van den
„ cerften rang vermeld, gevonden. 't Ware, om die re„ den, en misfchien om die reden alleen, te wenfchen,
„ dat zyn Werk, 't geen zyn Naam vereeuwigt , ook in
„ 't Nederduitsch 't licht zage. Meer guntlige tyden
„ voor den Boekhandelaar zouden misfchien eene Ver„ tailing van 't zelve doen leveren ; wy meenen althans
dat dezelve aangekondigd is. Wat hier van zyn moge,
„ zie hier Bene Leevensichetze , die op zichzelve zich
„ genoegzaam ter plaatzinge aanpryst."
* # #
EDWARD GIBBON, die zyn naam door zyne Schriften
vereeuwigde , het voorwerp 't geen wy hier nader moeten doen kennen , werd den achthen van May 1737, te
Putney, in het Landfchap Sur; y , gebooren , thans de ei
WOOD (t) , liggende tusfchen de we--gendomvaMrs.
gen , die na Wandsworth en Wimbleton loopen.
GIBBON'S Grootvader, een Bewindhebber der ZuidzeeCompagnie, overleedt in den Jaare 1736. Zyn Vader,
EDWARD GIBBON, Efq., was, op twee agtereenvolgende
Par-

( i') Zie hier boven , bl. 266.
(f) Weduwe van ROBERT WOOD, Efq., beroemd door de uit.
lteekende Werken , The Ruins of Palmyra en The Ruins of
Balbec , als mede de Schryver van eene Esfay on the original
genius and writings of Bogner. Deeze Heer kogt dit Huis van
de Executeuren des Boedels van den Vader onzes Gefchied.
fehryvers.
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Parlementszittingen , Afgevaardigde van wegen Peterfield
en Southampton, en werd tot Alderman van Londen ver
Jaar 1 743 ; doch by deedt in 1745 aftland-koreni't
van die post, en flierf in 1770.
Mr. GIBBON was, in zyne kindfche jaaren, van eene
zwakke en ongezonde getleltenisfe. Eerst werd by na
de Taalfchool te King/lon gezonden , toen onder het op.
ligt ftaande van den Eerw. wooDESON. Vervolgens ging
by na Westminfler School, en eindelyk na Magdalen
College te Oxfort, in 't welk alleen lieden van middelen worden toegelaaten.
Van Mr. GIBBON'S bevlytiging op de Letteren, zyn de
Werken, door hem uitgegeeven, ontwyfelbaar de beste
getuigen, als welke een fchat van groote en veelvuldige
beleezenheid opleveren. Van zyn gedrag op deeze Hoogefchool hebben wy verder geene naarigten.
In zyne Godsdienstige Begrippen blykt by waggelend en
wankelend geweest te zyn, en de begrippen des Pausdoms
met dezelfde gereedheid ingedronken te hebben, als hy
vervolgens de geheele Leer des Christendoms verwierp.
Toen by de Hoogefchool verliet, toog hy na Laufanne in Zivitzerland, en zette daar zyne Letteroefeningen voort, onder den Vader van Mevrouw NECL ER,
den vermaarder Financier van Frankryk ; met deezen
zynen Leermeester leefde hy, tot diens dood, op den
vriendlykften voet. De nabyheid van Laufanne aan
liet Meir van Geneve bragt te wege, dat hy in zeer gemeenzaame en naauwe verkeering geraakte met VOLTArxu , die zich toen op zyn Landgoed te Ferney, aan 't ge
gelegen, onthield. Op deeze byzonderheid-rneldMi
oogt Bisfchop HORNE, in zyne Letters An Infidelity;
fchryvende: „ Een jong Heer liet zich, eenige jaaren
„ geleden, tot Paapery vervoeren. Zyne Vrienden zon„ den hem , om daar van afgetrokken en geneezen te
worden, na Ferney: en, in de daad, de geneezing was
„ zeer volkomen. Hy keerde als een volilrekt Ongeloo„ vige weder , en fpittle zedert zyne pen, in tegen het
C/aristendom te fcltryven."
Met den Jaare 1768 keerde GIBBON weder na Engelivid, en nam, naa zyns Vaders dood , bezit van diens
Landgoederen. Het eerfte Proeffluk van zynen Letterar
gaf by in 't licht eer hy twee en twintig jaaren-beid
bereikt hadt , in 't Fransch gefchreeven, en, in den Jaare
1761, onder deezen Tytel uitgekomen: Esfai fur l'Etude
de
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de la Literature. De Onderwerpen , Smaak, OordeeFkunde , Wysbegeerte , die noodwendig in des jongen
Schryvers plan vielen , konden, als reeds zo menigmaal, en uit zo veelerlei gezigtpunten, behandeld, weinig
ílofs tot nieuwe aanmerkingen opleveren. Het. blykt eg
ter, dat by eenige vroeger gemaakte aanmerkingen in een
nieuw en geen onbehaaglyk daglicht gefield heeft: terwyl by niet weinige vernuftige gisfingen waagde , en
over 't algemeen een fchat van Geleerdheid ten toon
fpreidde. Voor deeze Proeve schreef GIBBON een Opdragt aan zyn Vader, die den Schryver in geen ongunftig licht doet voorkomen, Wy vonden dezelve kort en
geheel plaatzens waardig.
WAARDE HEER! Geen Opstel is in myn oog veragt„ lyker, dan een Opdragt van den gewoonen Stempel;
„ by welken een aanzienlyk Man een Boek wordt toe„ gewyd , 't geen , indien deeze of geene Weetenfchap
„ het verhandelde Onderwerp is , by niet kan verftaan ;
„ of 't welk hy, indien het de befchaafde Letteren betreft,
„ niet kan fmaaken; en deeze Eere hem aangedaan wordt
„ van wegen goede hoedanigheden , welke by niet heeft,
„ noch ook verlangt te bezitten.
„ Ik ken flegts twee foorten van Opdragten , die den
„ Ontfanger of den Schenker eere kunnen aandoen. De
„ eerfie is , wanneer een Schryver, die eerst te voorfchyn
„ treedt, zich vervoegt tot een Meester in de Kunst ,
„ in welke hy poogt uit te munten; wiens voorbeeld hy
„ poogt naa te volgen; door wiens raad hy geleid is, of
„ wiens goedkeuring hy tragt te verdienen. De
„ tweede , en nog veel pryslyker, is , wanneer de Op„ dragt voorgefchreeven wordt door het hart, en toegeëi.
„ gend wordt aan een Perfoon die ons dierbaar is, en
„ dierbaar behoort te zyn. Het is, in dit geval, eene
gelegenheid, welke wy omhelzen, om die gevoelens van
Hoogagting , van Vriendfchap , of Dankbaarheid, of
van die alle te gader,, welke wy gevoelen , bloot te
leggen, en aan allen bekend te maaken.
„ Ik hoop , Myn Heer ! dat myn gehouden gedrag u
„ gereedlyk op zal leiden om te ontdekken aan welk
„ beginzel gy deezen Brief hebt toe te fchryven ; die ,
„ indien dezelve u bevreemde , ik hoop dat u niet zal
„ mishaagen. Indien ik my in flaat bevifnde om iets in
„ 't licht te geeven , 't welk de openbaare aandagt ver„ dient,
-

„
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„ dient , ik ben zulks verfchuldigd aan u; verfchuldigd
„ aan die waarlyk Vaderlyke zorge, die, van het eerite
„ opluiken myns redelyken Vermogens , altoos over
„ myne Opvoeding gewaakt, en my alle gelegenheden
„ tot het maaken van vorderingen aangeboden heeft.
„ Veroorlof my, hier rnyne dankbaare gevoelens te ui„ ten voor uwe tedere zorge te mywaards , en u te ver„ zekeren, dat de bevlytiging van myn geheeïe leeven
derwaards heen zal (trekken , om my eenigermaate te
„ kwyten van verpligtingen , die ik nimmer ten vollen
„ kan betaalen. — Ik ben, E. GIBBON, 3'un.
Eene Overzetting in 't Engelsch van deeze Proeve zag
welhaast het licht ; doch dezelve was (legt volvoerd, en,
in de daad, indien onzes Schryvers lof alleen hadt moeten afhangen van dit voortbrengzel zyner jeugdige jaaren, de naam van GIBBON zou in vergetelnisíe gebleeven
zyn.
Dan, met den Jaare 1776, leverde hy der wereld eene
Proeve van zyn fchryfvermogen , die uitwees, dat hy
een onzer beste Gefchiedfchryvers ware , door de uit
Deel zyns grooten Werks, getyteld:-gavenhtErf
The Hiliory of the Decline and Fall of the Roman Empire.
— De Gefcfiiedenis van de heres indering en hal des Romeinfchcn Ryks. Het Tweede en Derde Deel verfcheen in
den Jaare 1781 ; het Vierde, Vyfde en Zesde, volgde in
1787.
Dit Gefchiedkundig Werk zette terftond onzen Schryver
vermaardheid by : het werd by den in- en buitenlander
even zeer bewonderd , en, in eenige andere taalen overgezet, met meer dan gewoone greetigleid door hun aan
zIMMERMAN , een Duitfcher,, vertoont-genom.Dr
GIBBON als een Schryver, die misfchien HUME en RoBERTSON overtreft; twee Gefchiedboekers, die zeker in
den voorften rang komen. „ Al de waardigheid," dus
drukt hy zich uit, „ en al de bevalligheid van den ftyl
„ der Gefchiedenisfe zyn in GIBBON vereenigd : zyne
„ zinfneden zyn de welluidenheid zelve, en alle zyne ge„ dagten hebben kragt en klem."
Deeze lof, GIBBON toegezwaaid, moet, egter, niet zonder eenige maatiging worden opgevat. Weinige Schryvers , in de daad, bezitten zulke volkbehaagende begaafdheden als onze GIBBON. De fcherpheid zyns fchranderen
doorzigts en de vrugtbaarheid zyner verbeeldingskragt
zyn
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zyn maar zelden geëvenaard, en fchaars door iemand overtroffen. Met een zonderling geluk kiest by de belang
-rykftedangwifteomandh,ze
verfraait hy door de trekken der weelderigfte verbeelding
en fraaiheid van ftyl. Zyne zinfneeden zyn rond en wel
taal is altoos uitgekipt, en onderfcheidt-luiden,zy
zich menigwerf door eene nieuwe en zeer gelukkige fchikking. Zyne bywoorden zyn over 't algemeen fchoon, en
wel gekoozen: doch by toont 'er zich wat te veel op gefeld. De eenpaarige ilaatlykheid van zynen ftyl veroorzaakt zomwylen in zyn verhaal eenige duisterheid, indien
hy zich niet bediende van het hulpmiddel, om, in aantekeningen aan den voet der bladzyden, de mindere omitandigheden toe te lichten. Zyn flyI is, over 't geheel genomen, te kunilig , en dit zet eene gelykklankigheid by
aan zyne zinfneden, die zich, zouden wy bykans zeggen,
tot de wending zyner gedagten uitílrekt. V. KNOR
velt dit niet guniig oordeel over deezen algemeen
bewonderden Gefchiedfchryver : „ 'Er heerscht Bene
„ verveelende eenzelvigheid in den ftyl, die het Werk
„ moeilyk te leezen maakt , en het trapswyze in verge„ telheid zal brengen , zo ras de Mode- wereld eenen
nieuwen Afgod gevonden heeft (*)."
Eene bedenking van meer aangelegenheids, en van ernfiger aart, is des Gefchiedboekers aanval op het Christendom, de losfè en oneerbiedige wyze, op welke hy ver
als gewigtig op de be--fehidltuknrZ e,
ginzelen van den Natuurlyken Godsdienst zelve , befchouwt ,' en de onvoegelyke toefpeelingen en uitdrukkingen, welke maar al te veelvuldig in liet Werk voorkomen. Een aanval op het Christendom is als zodanig,
op zichzelve , niet berispenswaardig. 't Is niet onnmogelyk dat dezelve voortkomt uit zuivere en braave beginzelen ; maar, in dat geval, zal de aantasting nooit gelchie,den op eene onderkruipende wyze , of met onvoegelyke
wapenen ; en de CSristlyke Godsdienst zelve , wel verre
van voor zulk een aanval te fchroomen, noodigt ieder uit
tot een vry en opregt onderzoek. Dan onze Gefchiedfchryver , men moet het bekennen , hoe hoog anders zyn
Werk te fchatten zy, zoekt dikwyls de gelegenheden op,
wanneer by ze met de daad niet kan vinden, om den Clrisilyken Godsdienst te hoonen. Zo groot in de daad is zyne
drift
(*) Esfays Morals and Criticals. Vol. I. p. i ia.
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drift om het Christendom te fchandvlekken , dat hy by
alle kleinigheden, welke hy vermeent dat tot dit zyn oogmerk kunnen dienen , laan blyft , of ook zich inhuldig
maakt aan de verregaandtle taalmisduidingen , ten einde
het hoosaartig vermaak te hebben, om de Heilige Schriften te befpotten , en JESUS een Bedrieger te noemer,.
Nogthans heeft Mr. GIBBON, ten opzigte van den Christlyken Godsdienst, zelve aangemerkt, „ dat dezelve in zich
„ behelst een zuiver, weldaadig en algemeen, Zamenftel
„ van Zedekunde, berekend voor lederen Pligt en eiken
„ Leevensftand." — Zodanig eene erkentenis van zulk
een Schryver behoort eenig gewigt te hebben by zeker
flag van Leezers en van Schryvers mede, en hun tot een
ernitig nadenken te brengen, hoe verre het beftaanbaar
is met het Charaéer van goede Burgers, zich te zetten,
om, door haatlyke inboezemingen, zydelingfche wenken,
onhetaamlyken fpot, en belachlyk ten toon flellen, den
invloed te verzwakken van een zo zuiver en weldaadig
Stelzel als dat des Christendoms, erkend wonder weel ge.
fehikt te weezen om het Geluk van byzondere Perfoonen te bevorderen , en het welvaaren der Maat
-fchapye.
Mr. HAYLEY heeft, in zyne Dichterlyke Proeve over
de Gejchiedenis, naa eene hoogklinkende lofbetuiging van
de groote taak, door zyn Vriend in 't vak der Gefchiedkunde volvoerd, niet nagelaaten hem te beklaagen over
den Geest van Ongodsdienftigheid , door welken by zich
liet wegfleepen.
Het gedeelte der Gefchiedenisfe , 't welk aan zyn
Vriend HAYLEY zo groote frofFe tot ergernisfe gaf, gelyk
mede aan de Vrienden van den Christlyken Godsdienst in
't algemeen, was het Berigt , yt welk onze Gefchiedboeker gegeeven hadt van de Voortplanting en Vestiging
des Christendoins , in de twee laatfte Hoofdflukken zyns
Eertien Deels. Te deezer plaatze poogt by te bewyzen,
dat de wonderbaare Zegepraal van dien Godsdienst over
de vastgeftelde Godsdienten des Aardbodems niet moest
toegefchreeven worden aan eenige wonderdaadige Getuigenisfen, voor de Waarheid van denzelven gegeeven ;
maar aan vyf bykomende Oorzaaken , welke by opgeeft,
en daar uit afleidt, dat de Christlyke Godsdienst van geene
hemelfche herkomst kon weezen. Verfcheide beant.
woordingen hier van verfcheenen 'er weldra, gefchreeven , zo als gereedlyk te wagten was , in een zeer ver fchil-
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i pillenden fnmaak, en bearbeid inct zeer ongelyke bekwaamheden (-).
Een hunner alleen, Mr. DAVIS, dié het op zich genomen hadt verfcheide blyken aan te voeren van misduiding , onnaauwkeurigheid, en zelfs van letterdievery , in
liet opgegeeven berigt, beantwoordde hy op een toon
van veragting, en vol zelfvertrouwen van meerderheid
boven zynen tegenfchryver (t). Mr. DAVIS beantwoordde
hem, en wy doen niet meer dan regt, wanneer wy aan
(zonder ons gevoelen over de algemeene verdienr--merkn
iten van de zaak in gefchil iemand op te dringen), .dat
dit Wederantwoord de blyken draagt van Geleerdheid ,
Schranderheid en Oordeelkunde. Op zyne andere
Tegenfchryvers (laat hy flegts zydelings het oog. Dr.
WATSON behandelde by met zonderlingen eerbied, fchoori
hy het ontweek met hem in gefchil te treeden. Ten
diens opzigte fchryft by in de boven aangeweezene Ver
WATSON'S wyze van denken draagt den-deign:„Dr.
flempel van Vryheid er. Wysbegeerte ; by drukt zyne
gedagten geestig uit; ze zyn altoos gemaatigd door be„ ichaafdheid ; ik zou my gelukkig agten , hem myn
„ Vriend te mogen noemen, en ik fchaam het my niet,
„ hem onder myne Tegenfchryvers te tellen."
Eene enkele aanhaaling (want ons bef{ ek gehengt niet
ineerdere of breedere by te brengen,) zal onzen Leezerert
cenig denkbeeld geeven van de groote zaak hier in gefchil, zo wel als van Dr. WATSON'S fchryfwyze in dit
Antwoord (4). „ Op de Vraag, (dus laat zich die Bis„ fchop
(*) Dr. CUELSUM , Dr. RANDOLPH , Dr. WATSON (Bisfchop
vals Llandaf,) Mr. APTHROPE, Mr. DAVIS en Mr. TAYLOR, de
Schryver van The Letters of Ben Mordechai. DALRYSIPLE,
WHITHAKER, en veele anderen.

(t) a Vindication of fosse Pafages in the XV & XVI. Chapters of the Hiffory of the Decline and Fall of the Roman Eu:.

Aire, by the 4uthor.
(.J.) yin dpology for Chriflianity,, in a feries of Letters , ad.
drefed to EDWARD GIBBON, Efq. Dit keurig Werkje is in 't
Nederduitsci, • by den Drukker deezes, YIVTEMA , in den jaare
Brieven tot Verdediging
3 779 , uitgegeeven ; onder den Tytel:
van de Voortplanting des Christlyllen Godsdiensts, door R. WAT

en Iioninglyk Hoogleeraar in de Godge--SON,D.FR
leer dheid op de Hooge School te Cambridge, in gr. 8vo., vertaald
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„ fchop hooren ,) door welke middelen de Chriszlyke
„ Godsdienst eene zo aanmerkelyke Overwinning behaal„ de op de vastgeftelde Godsdienften in de wereld ? ant„ woordt' gy te recht : door de Blykbaarheid der Leere
„ zelve , en befchikkende Voorzienigheid des Inflellers.
Doch voor deeze verbaazende Gebeurtenis vyf twee„ de Oorzaaken bybrengende , ontleend uit de roerzels
„ van het Menschlyk hart en de algemeene Omifandig„ heden des Menschdoms , fchynt het eenigen toe , dat,
uws bedunkens', het Christendom , gelyk andere Be, driegeryen , opgang in de Wereld heeft kunnen maa„ ken, fchoon de eerste Oorfprong daar van zo Mensch„ lyk geweest ware , als de Middelen , door welken gy
„ veronderftelt dat het verfpreid is. Ik heb niet ten oog.
merke, ik wench in geenen deele, het haatlyke dec,, zer inboezeming u ten laste te leggen. Ik zal alleen
„ tragten te toonen, dat de oorzaaken door u in 't mid„ den gebragt, of onbekwaam zyn ter bereikinge van het
voorgettelde einde, of dat derzelver kragt , hoe groet
„ gy dezelve u ook verbeeldt, hervoortkwam uit andere
„ beginzelen, dan die gy hebt goedgevonden te melden."'
De Bisfchop vaart daarop voort reet die vyf Oor.
naaken in nadere overweeginge te neemen ; hy doet het
op eene wyze, welke genoegen moet geeven niet alleen
-aan den opregten Belyder des Christendoms, maar aan
elk waarheidminnend hart. De Eerw. MACLAINE , van
deeze Verdeediging fpreekende , geeft 'er den welverdienden naam van IVIeesterlyk aan , en pryst des Schryvers omzigtigheid, daar hy zich wagt in uiterften te loopen, en den veiligen middenweg bewandelt.
Onzes Gefchiedfchryvers leeven was niet geheel en al
aan de Letteroefeningen toegewyd. In den Jaare 1774
treffen wy hem in het Parlement aan , als Reprefentant
voor Liskeard; en in 't Jaar 1781, in die zelfde waariigheid, voor Lymington. In 't Jaar 1779 werd hy aange;

Staat des Christendoms , en 't gedrag der Ongelcovigen , met
Beantwoording hunner voornaamfle Tegenwerpingen, door A. j.
ROUSTAN, den Nederlanderen fehonk, in 't Jaar 1774 by denzelfden uicgegeeven. Daar dit Tegengif reeds in onze Taaie
voorhanden is , ten opzigte van het den Christendomme vyan.
digst gedeelte, welk eene zwaarigheid dan in eene Nederduit.

/'she Vertaling des geheelen Werks, uit deezen hoofde?
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geftel l tot een der Heeren over den Handel en de Plan•
tad c±i; en bekleedde by die waardigheid tot de a fchlafi
Ping van dezelve, ingevolge van Mr. BURKKE's Ilervor•
using - Bill.
Van GIBBON'S Staatkundige begrippen kan men zich
niisfchien eenig denkbeeld vormen uit eene Anecdote,
welke, Benige jaaren geleden, aan 't licht kwam, by do
verkooping der Boekerye eens beroemden Raadsheers ,
die, in het Eerlte Deel van Mr. GIBBON'S Historie , hee
volgende hadt opgetekend , toen hy de post, den Handel
en de Plantadien betreffende, aanvaard hadt. „ De
„ Schryver van dit Boek verklaarde by de overlevering
,, van het Antwoord der Spanjaarden, by Brooks, open,, 1yk: Dat 'er geen behoudenis voor dit Land was ,
,, dien rnén niet zes hoofden van den Cabinets-Rcud deed
„ rollen , en als voorbeelden op do tafel in de Parlements
„ brast ; en in minder dan veertien dagen, naa deeze
„ verklaaring, nam hy zitting in dien zelfden Cabinets„ Raad." C. J. FOX (*),
Hier uit zien wy, dat, hoe onvepzettelyk onze Schryver was in zyne vyandfchap tegen den Geopenbaarden
Godsdienst, hy, in liet Staatkundige, een gemaklyk ver
zetbaaren aart bezat, wanneer zulks zyne middelen of
zynen naam niet benadeelde.
In den tusfchentyd van de uitgave van het Derde Deel,
en de verfchyning van de drie laattte , begaf zich Mr:
GIBBON na zyne geliefde verblyfplaats te Laufanne, waar
by zich onledig hieldt met zyn Werk te voltooijen.
Hy was zeer op die plaats gefield , en men hadt alle rede
om te veronderftellen , dat hy ten oogmerk hadt , het
overige zyner dagen daar in Letteroefeningen en afzondering te f yten ; doch, in den Jaare 179o, gaf by weder
een bezoek aan zyn Geboorteland , en herhaalde zulks
drie jaaren Iaater, om een zyner beste Vrienden, die eeneallerbeminnelykite Echtgenoote door den dood verlooren
hadt , een vertroostend bezoek te geeven. Ten deezerr
tyde hadt by zyn verblyf in de St. ,'amesflreet , waar
by op den iG van Jan. 1794, in het zeven en vyftiglte
Jaar zyns leevens, overleedt.

Niet

(*) Om deeze Anecdote , met een daar op pasfend Vers
vergezeld, golds dit Boek 2¢ Ponden Sterliugs,
Aa 2
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Niet la lg ge'cden, hadt by eerre verzagtende kunsthom nverking ondergaan van eene Waterbreuk; doch de naaste oorzaak van zyn dood was Maagjicht. Hy leedt niet
lang , en behieldt tot den laatoen avond zyns leevens zyne
vrolykheid; met eenige gemeenzaame Vrienden zo vrolyk
vcrkeerende als by fchreef. Korten tyd was by te bedde geweest, of by voelde zich door felle pyn aangegreepen. Hy poogde een glas brandewyn, zyn gewoone
hulpmiddel, te gebruiken; doch te vergeefsch. Waarop
by zyn knegt een wenk gaf om uit de kamer te gaan ,
en blies weinige bogenblikken daar iaa den laathen leevensadem uit. Op den drie en twintigoen der gemelde
maand werd zyn overfchot uit de Stad gebragt , om bygezet te worden in Lord SHEFFIELD'S Familiegraf. Deeze Edelman was zyn gemeenzaamfle Vriend geweest: en
op diens Landgoed hadt by het grootfie -gedeelte van zyn
-tyd gefleeten, geduurende de laatstverloopen vyf en twintig jaaren; uitgenomen den tyd, dien by in Zwitzerland
doorbrat. Indien zyne Lordfchap aan de algemeens
verwagting voldoet, door de uitgave van eene Leevens.
befchryvmg zyns Vriends, zullen wy ons in (laat gefield
vinden om een meer omflandig Leevensberigt van deczen Gefchiedboeker te geeven.
Dewyl GIBBON, zonder wettige Kinderen naa te laaten of Naastbeflaande Bloedverwanten te hebben, overleedt, was het niet vreemd, dat zyne twee Boezemvrienden, de Lords SHEFFIELD en SPENCER, zich flreelden
suet het vooruitzigt der Erfenisfa van zyne fraaíje, uit
uit niet minder dan i 8oco-gelznrot,Bkey
Eoekdeelen beflaande, waar onder men de beste en volledigficM verzameling van Clagfieke Schryvers aantrof,
ergens in Europa te vinden. Doch by hadt deeze, zo
wel als zyn geheele Nalaatenfchap, gemaakt aan eenen
jongen Zwitzer, BURY geheeten , die zeer by hem ge zien, en met hem ruim een jaar geleden na Engeland
gekomen was.
Van eerren zo arbeidzaamen Schryver zou men veel.
ligt verwagten, dat 'er nog veel onuitgegeevens en uitgeevenswaardigs zou gevonden weezen; doch men verzekert ons, dat onder zyne Papieren wel eenige Leevensbefchryvingen van deeze en geene voornaame en
geleerde Mannen in Europa, met een oordeelkundig verflag van hunne Werken, voorhanden zyn; maar in een
;

,
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enafgewerkten ftaat, en niet meer dan fegts ruwe fchetzen (*).
Wy voegen hier nog ten flotte by, als dienende tot
de Letterkundige Historie van Engeland, dat, weinige dagen vóór GIBBON 'S dood, de Bisi^hop van Peterborough,
I IINCHCLIFFE, overleedt. Waar door, binnen korten tyd,
liet Letterkundig Gezelfchap, of the Literary Club, ruim
dertig jaaren geleden door REYNOLDS en JOHNSON opgerigt,
twee zyner voornaamfte Leden verloor. --- Als Leden
van dit Gezelfchap telde men toen nog, BURKE, COLMAN, BOSWELL, Sir WILL. JONES, STEVENS, Dr. G. FORDYCE, SHERIDAN , Bisfchop PERCY , Dr. j. WARTON,
MALONE, Sir W. HAMILTON, Dr. BURNEY, COURTENAY, en Dr . DOUGLASS.

(*) Meer voorraads moet 'er van afgewerkte fchryfiloffe gevonden zyn; althans wy hebben in eene Bngelfcle Bekendmaaking van nieuw uitgekomen Boeken , in Maart deezes Jaars ,
gevonden , G13yon's Illifcellaneous Works, by Lord SHEFFIELD,
Vol. 4w. 3 L. Vinden wy daar in het aangeduide Leeveusverhaal, wy zullen het tegenwoordige flegts als een VoorIooper aanmerken.

DE GESCHIEDENIS DER VROUWLYKE SEXES

In Benige Brieven.
(Uit het Engehch.)
VI. of laatfe B R I E F.

Over de Zeden der Vrouwen in he etc Gewesten, --onder gernanUgde LugtJlreeken. Geluk geboorcn tut
het aankiveeken der Zielsvermogens der Ilrotiu'en.
n dagen an onfchuld , wanneer Zedigheid de heer
vinden w y-fchendDritsVouwlykeSx,
Igroote
veymoedigheici en openhartigheid in haar uiterlyle

gedrag : want Vrouwen, boven verdenking verheeven ,
bekreunen zich luttel over het fchynbaare. In dat zelfde
tydperk, en om dezelfde reden, gebruiken zy groote veyheden in fpreeken en fchryven. Maar lieden, die ia
het heimlyke zich groote veyheden veroorloven , vindt
naera
Aa .,
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men fbnls zeer omzigtig in 't openbaar. Geene onvoegelyke uitdrukking , ,geene dubbelzinnige zet, wordt geduld in Tooneelflukken of andere Schriften. De Vróuwen in Engeland zyn min bedorven dan in Frankrvk ,
en te deezer oorzaake neemen zy de kieschheid in het
fchryven zo zeer niet in agt.
Tot hier toe hebben wy gei'prooken van de Vrouwlyke
Sexe in gemaatigde Lugtfhreeken , waar de Veelwyvery
verboden is. Zeer veel hiervan verfchilt de toeftand
der Vrouwen onder heete Lugtftreeken , die dierlyken
last in beide de Sexen even fel doen blaaken. In de
lieetc Gewesten van ,A/ia, waar de Veelwyvery geonr.
load is , en de Vrouwen gekogt worden alleen om dier -.
lyken lust te voldoen , is het ydelheid, te denken, de
Sexe van ongebondenheid te wederhouden , dan door
opfluiting. Waar men Veelwyvery toestaat , is het Lichaam alleen net voorwerp der jaloufy , -- niet de ziel;
dewyl 'er geene onderlinge genegenheid kan plaats heb
loutere werktuigen
en van-bentus1chdMae
zyn dierlyken lust. En , indien de Vrouwen zo weinig
deugdzaam zyn , dat men haar aan haar eigen beleid en
Lefluur niet kan overlaaten , moeten zy opgeflooten worden :• 'er is geen middenweg tusichen volftrekte opfluiting en volflaagene vryheid.
1)e Chineefcn zyn dermaate jalours omtrent hunne
Vrouwen , dat zy die voor het oog hunner naaste Bloedverwanten verbergen ; en zo verre gaat hun wantrouwen
ten opzigte van de Sexe in 't algemeen, dat men Broeders en Zusters niet toelaat met elkander te verkceren. Wanneer Vrouwen, van eenig aanzien althans , toegeftaan wordt uit te gaan , fluit Wien ze op in een draag
welken geen oog kan doordringen. De listen-lioe,n
en kunfl_enaaryen, te werk gefield door de Vrouwen van
den Chineelchen Keizer , en de jaloufy, welke onder
baar heerscht, maaken dezelve hoogst ongelukkig. Doch
gelukkig, dat, daar de Vrouwen minder geagt worden
waar de Veelwyvery fland grypt , derzelver hoogmoed
en kunflenaaryen min onrusts baaren in het Staatsbeftuur,
(jan in de Hoven der r-„„ropifche Vorflen
De Vrouwen in .Ih id^r/Zan bedekken heire aangezigten met een íluier,, zcliw, als zy t'huis zvn , en 1fá n,^n
dit dekzel niet af, dan wanneer niemand , behalven de
naaste Bloedverwanten , tegenwoordig is. Een
4o koopt zyue 7 t c n cote , en de cerfle keer , dat het
✓
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hem veyfaat haar zonder (luier te zien, is, naa de
Huwelyksvoltrekking, in zyn eigen huis.
In verfcheide heete Gewesten worden de Vrouwen
onder de bewaaring getleld van Gefnedenen , als eene
bykomende verzekering, en kiest men meestal Zwarten ,
om dát deezen trog het ongevalligst uitzigt hebben.
Doch , dewyl de Vrouwen , met geweld beroofd van
het gezelfchap der Mannen, gereed in minne ontfteeken
op 't gezigt van 't geen flegts Man is, hebben eenige
jalourfche Volken ook op die byzonderheid gelet , en
bedienen zich van oude Meiden, Drumras geheeten, of
de Vrouwen op te pasten en te bewaaken.
Te Moka , eene Stad in Gelukkig 4rabie , ver
Vrouwen van eenig aanzien nooit by dag op-fchyne
tlraat ; doch liet ftrekt ten blyke dat de Zeden daar
meer befchaafd zyn dan in nabuurige Gewesten , dat
men de Vrouwen toeftaat elkander in den avond te bezoeken. Komen deeze een Man te gembet, zy gaan ter
zyden af, en laaten hens voorby trekken. •— Een Fransch
Chirurgyn , geroepen door een der eerfte Officieren van
den Koning der 7emans , om twee van diens Vrouwen,
door een Rheumatismus aangetast , te geneezen , kreeg
veyheid , om de daar door aangetaste deelen te behandelen ; doch by kon niets van derzelver aangezigten te
zien krygen.
Dan Iaaten wy wat naauwkeuriger nafpeuren de Zeden der Vrouwen , als voortkomende uit die maate van
bedwang, waaronder zy gehouden worden in verfcheide
Landen. In de heete Gewesten van 1fia , waar de
Veelwyvery geoorlofd is, gaat de Opvoeding der Dogteren ten uiterflen los toe , en is geheel ingcrigt tot enkel dierlyk vermaak. Zy worden onderweezen in het
aanneemen van zulke bevalligheden ei: tooizelen des
wellusts, als ftrekken om dien te ontfteeken. De geheele
Opvoeding beftaat in te leeren zingen, of verfcheide Inflrumenten te fpeelen , gepaard met eene menigte van
dansfen , die bylange den toets van welvoegelykheid niet
verdragen kunnen. Niets wendt mens aan ter vermeerdering of befchaaving der Zielsvermogens , of Zedelyk
Onderwys; dewyl zulk eene Opvoeding, welke haar ge
zou maaken om deugdzaame Gezellinnen te wee--fchikt
zen van verftandige Mannen , haar zou vervullen met
een affchrik van tot Byzitten te worden opgebragt.
Met één woord , dermaate bedorven zyn zy door eere
1ley.
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ilegte Opvoeding, dat zy geene begeerten kennen dan
louter zinnelylce. Der Afiatifche Vrouwen wordt zelfs
}iet beftuur van het Huishouden niet toevertrouwd : dewyl dit haar gelegenheid zou kunnen geeven tot ongetrouwheden. CHARDIN verhaalt , dat het in Pct fe
aan de Vrouwen even min veyftaat als aan Kinderen ,
om te verkiezen hoe zy zich kleeden zuilen. Geene,
Vrouw weet 's morgens , welk kleed haar toegeftaan zal
worden dien dag te drangen.
De Opvoeding der jonge Dogteren in Hindo/ian is min
onbetaamelyk- Zy worden niet in Muzyk of de Dans
te verttaan rekent men-kunstoderwz;ifn
e11 hikt voor ligte Vrouwen. Men onderrigt haar in alle
de bevalligheden van uitwendig voorkomen, en bovenal
om met geest en aartigheid te verkeeren. Zy worden
ook onderweezen in naaijen, borduuren, en zich met
fmaak te kleeden. In 't ichryven krygen zy geen les,
maar in 't leezen, op dat zy de vertroosting mogen hebben
van den Koran te kunnen leezen ; doch zy vermoeien zich
des niet. Dan niettegenflaande deeze voorzorge in her
opvoeden der Ilia io!rv/chs jonge Dogteren , worden
derzelver Zeden , door in een Serail opgefooten te zitten , zeer losbandig. De verfyndfle zinnelyke weelde ,
gepaard met ledigheid, of met het leezen van Liefde
geen nog ilin,nier is dan ledigheid, kan-vertIling,'
niet misten , de gemoederen der zodanigen, die van veyh&d verftooken zyn , te bederven, en toe te rusten tot
alles wat onmaatiheid mag heeten.
Wydverfchillend zyn de Zeden der Vrouwen onder
gernaatigde Lugttlreeken , waar cie Veelwyvery verboden
is, en de Vrouwen als redelyke Weezens behandeld
worden. Deeze Zeden hangen egter eenigermaate af van
dc Regeeringsvorm. Daar voeler handen teflèns noodig
zyn, in de onderfcheide takken van een Republikeinsch
Staatsbetuur, en een nog veel grooter door de verwisfeling, voelen de Mannen , die weinig tyds kunnen uit fpaaren van openbaare Staatsverrigtingen , niets van die
1kwyning en verveeling, welke voor Ledigganrgers de
beuzelagtigte tyddooding eene welkome zaak doet werden. Getrouwde Vrouwen leeven afgezonderd in huis ,
doom nuislyke bezigheden , gelyk de Mannen die van
Jen Staat. Van hier is het , dat Eenvoudigheid van
Peden meer de trant is van eene Republiek , dan van
Ccaigf andere I; geeringsvorm. Zodanig waren de Ze derr
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den der Vrouwl.yke Sexe, f:aande de bloeiende tydperken van de Griekfche en Romeinfche Gemeenebesten;
zodanig zyn de Zeden in Holland en in Zvitzerland.
Onder Bene Monarchaale ltegeering zyn flegts weinig
handen aan het Roer van Staat; en zy, die niet betrok
vieren-kenzyihtwarmvnRyksbeIg,
ligt den teugel aan Galantery, en het voldoen van andere ligtboetbaare lusten. Vrouwen van rang daarentegen, bedorven door overvloed en eene oppervlakkige
opvoeding, Hellen 'er meer in om het oog te bekooren
dan het veritand te behangen ; zy zyn 'er meer op gefield om Minnaars te hebben dan Vrienden. Wanneet
een Man en Vrouw, dus gevormd, elkander ontmoeten ,
worden zy welhaast gemeenzaam. De Man is ledig, de
Vrouw vry ; en beide zyn ze tot vermaak gevormd.
Zulk eerie verkeering moge, in den aanvange, zich ver
onder de gedaante van Vriendfchap, of iets an--moen
ders van verhevene benaamipg. De Zielsvoogdesfc wordt
tot eene Godin verheven; de Minnaar vernedert zich tot
een Aanbidder ; en deeze gekunftelde betrekking is de
moeder van een vreemd abort van Liefde, gepaard met
gevoelens, die verre boven de natuurlyke logpen.
Hertog JAN VAN BOURBON deedt, in den Jaare
uitroepen, dat by voorhadt, een Tocht na Engeland te
doen, met zestien Ridders,om tegen een gelyk getal Engelfche Ridders te vegten, ter etre van de fehoone Engelin, zyne Zielsvoogdesfe. RF.Né, die den tytel
voerde van Koning van Sicilie en ,Terrcfalem, merkt op,
over de Tournoifpelen fchryvende , dat zy hoogst nuttig waren in 't " verfchaffen van gelegenheden aan jonge
Ridders en Schildknaapen, om hunne dapperheid en moed
te betonnen voor 't oog hunner Zielsvoogdeslèn. Hy
voegt 'er nevens, dat elke plegtigheid, by de Tournoifpelen in agt genomen , tot Eer der Vrouwen ttrekte.
Aan deeze kwam het toe, de wapenen der Ridderen, ten
fryde toegerust, te bezigtigen , en de belooningen uit te
dealen. Een Ridder of Schildknaap, die een haarer beledigt, wordt geflaagen en geftooten, tot dat de gehoonde
Jon vrouwe zich verwaardigt tusfchen beiden te treeden,
en hein ter voorfpraak te itrekken.
Breng eens eenti Vrouwe buiten haar eigen kring, eis
liet valt ligt haar in een Man te hervormen. jnconus
De, IV, Ironing van Schot/and gaf zich in alle ournoii eren uit voor den Ridder van ANNA , Koningin van
Aa5
1 rank.
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Frankryk. Zy daagde hem uit, om te tonnen, dat by
waarlyk haar rechtfchaapen en dappere Voorvegter was,
door te velde te trekken in haare verdediging tegen HEN
n VIII, Koning van Engeland. En, ingevolge-DIUK
van de l{omaneske Galantery dier Eeuwe, werd de uit
dier Koninginne gehouden voor 's Konings fterk--dagin
fte bewee :reden, om den Oorlog tegen zyn Schoonbroeder HENDRIK te verklaaren. De vermaarde GASTON
DE Fors, die het bevel voerde over de Franfche Legermagt, in den Veldflag van Ravenna, reedt van gelid tot
gelid; de Officiers en zelfs eenige Gemeenen by naah
noemende, hun en Vaderland en Eer aanraadende, met
byvoeging , •dat by zou zien wat zy wilden betaan
voor de Liefde hunner Zielsvoogdesfen. In de Burgeroorlogen in Frankryk, toen Liefde en Galantery ten
hoogften top gedreeven waren , bondt de Heer DE•. CIIATILLON, gereed om den itryd aan te vangen, een Kousfeband van Mejuffrouw DE GUERCHI , zyne Beminde, om
den arm.
Maar , wanneer onwettige gemeenfchap tusfchen de
beiderlei Sexen algemeen, en bygevolge min aanftootlyk,
wordt, is die hoogvliegende ftyl in 't fpreeken geheel
belachlyk, en dierlyke lust krygt, zonder veel omflags,
voldoening. Niets, dan de bloote Naam, blyft 'er van
Liefde over, en naardemaal dierlyke voldoening, zender
Liefde, een zeer laag vermaak is, volgt 'er welhaast
wanfmaak op, als deeze zich bepaalt tot een voorwerp.
Wat men in het eene niet vindt, denkt men in het andere
tel zullen aantreffen. De verbeelding, van het eene voorwerp
op liet andere vallende, en zich verlustigende , vindt
geene voldoening dan in de verfcheidenheid. Verkleefd
aan ééne Vrouw van Deugd en Bekwaamheden-heid
fchynt eene ongerymdheid. Liefde wordt als iets belachlyks uitgejouwd. De Menfchen ontaarten in Beesten.
De Vrouwen, van den anderen kant, niets dan de voldoening van zinnelyken lust beoogende, draagen zo weinig
zorge voor haare Kinderen, dat zy zich, zonder zich des
te fchaamen , van gehuurde Minnen bedienen. Ten opzigte van Frankryk vinden wy, op 't midden deezer Eeu.
we, aangetekend: „ De Vrouwen van zekeren rang, be„ vindende, dat zy, door Kinderen ter wereld te bron,, gen, te veel van haare fchoonheid verliezen, Ieeven,
„ fchoon gehuwd, als in een ongehuwden Raat. Maar
„ de Bevolking wordt zelfs niet bevorderd door de zoda„ ni-
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nige, die, zich gaarne ziende herleeven in haar naage„ flacht, aan de Huwelykspligten voldoen ; want haare
„ kieschheid weegt tegen haare vrugtbaarheid op.
„ Hoe weinige Vrouwen van den eerften en tweeden rang,
„ in Frankryk, zoogen haare Kinderen! Derzelver aantal
zou ligt te tellen weezen. Deeze onvermydelyke pligt
„ eener Moeder heeft by ons opgehouden een pligt te
weezen." Naardemaal nu zulk eene deerlyke ver
-warlozingvdefp sligtdevru
van onbegrensden Wellust, mogen wy het voor Bene toegeftaane zaak houden, dat dit zelfde plaats vindt in alle
tyke en van weelde volle Steden.
Zodanig eene Leevenswyze kan niet misfen, het veragten der Vrouwen ten gevolge te hebben. De Egtverbintenisfen worden zo fchielyk ontbonden als geflooten; en
de Staat vindt zich ontzet van die opkweeking in goede
Zeden, het eigenaartig gevolg van deugdzaame Liefde. —
Een Staat, verrykt door Overwinningen of Koophandel,
vervalt allengskens tot Weelde en zinnelyk Vermaak. De
Zeden worden bedorven, de welvoegelykheid vindt zich
verbannen , en kuischheid is een enkele naam. Welke
tooneelen van onbegrensde en in 't wilde hollende Wel
leveren ons de Hoven op Van ALEXANDER'S-lustighed
Opvolgers? en die der Romeinfche Keizeren?
Dankbaarheid aan myne Leezeresfen, zo myne Vertoogen dezelve hebben aangetroffen, zet my aan, om deeze
Schets te befluiten met een Tafereel, 't geen haar ter leeringe kan dienen, en niet kan misfen haar w€Igevallig te
weezen. Welk een figuur kan Bene Vrouw niet maa ken in den Huwelyken Staat, als de Veelwyvery geen
plaats heeft!
Het Huwelyk onder de Wilden, geen ander oogmerk hebbende dan de Voortplanting en Slaaverny, is een zeer vernederende flaat voor de Vrouwlyke Sexe. Maar fchoonheid,
groote maate van aandoenlykheid, leevendigheid van ver
bovenal zagtaartigheid, geregtigt (Ie-beldingskrat,
Vrouwen tot Bene waardigere Maatfchappy met de Mannen; waar in zy hunne .gif artvriendinnen en Lotgenooten
des leevens zyn: In den gewoonen loop der Euro.pifche Opvoeding, worden de jonge Dogters opgebragt
om een bevallig voorkomen te hebben, om zich met gepaste welvoegelykheid te r edraagen. Weinig zorgs befteedt men aan liet Verfland , en nog minder aan het
-,fart, dan misfchien alleen het leeren van de kunst,om de
dril ,
,
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,drift, die er binnen in woelt, te verbergen, Eens Op.
voeding, zo oppervlakkig, ) verre van het oogmerk te onder(leunen der Natuure , om naamlyk de Vrouwen tot
géfchikte Gezellinnen te vormen voor Mannen van ier.
(land. Behoorelyke aankweeking van de verftandlyke bekwaamheden der Vrouwen zou veel tot geluk der Mannen
toebrengen , en niet minder tot dat der Vrouwen zelve.
De tyd loopt met verbaazende fnelheid om, en wanneer Jeugd en Schoonheid vervloogen zyn, zal eene Modefchoonheid , die nimmer dagt op iets weezenlyks, eene
ledigheid by zichzelve ontdekken , die ongenoegen en
gemelykheid baart. Maar eerre Vrouw, die verdienften
bezit, vermeerderd door een welgeregelde en deugdzaams
Opvoeding, behoudt, by het afneemen en verwelken der
Schoonheid, een invloed op de Mannen, meer fireelende
dan die van Schoonheid zelve. Zy is het vermaak haarer Vrienden, gelyk voortyds van haare Bewonderaaren.
Allerheerlykst en ailerwenschlykst zouden de uitwerk
dusdanig eene welaangelegde Opvoe--zelswnva
ding, en niet min toebrengen ten algemeenen beste, dan
tot byzon_ier geluk. Een Man, die tegenwoordig, om
aan de Vrouwen te behaagen , zich moet vernederen
om den Petit-Maitre te Ipeeien , zou welhaast ontdek
dat de gunst der Vrouwen niet te winnen ware-ken,
dan door het betoon van alle manlyke begaafd- en bekwaamheden, in het openbaar en huislyk leeven. En de
beide Sexen, in Rede van elkander te bederven, zouden
mededingers weezen in de loopbaane van Verdienflen en
Deugd. Onderlinge hoogagting zou, voor beiderlei Sexe,
eene Leerfchool van beleefdheid weezen ; wederzydfehe zugt om te behaagen eerre zagtheid van zeden baaren ; kieschheid in gevoelens tederheid in de driften
kweeken.
Getrouwde Vrouwen inzonderheid , door de Natuur
beftemd om de eerfie zaaden der Opvoeding in te (torten, zouden niet langer de grootste hinderpaalera in het
Opvoedingswerk der Kinderen weezen, door haare onkunde, beuzelagtigheid, en ongeregelde leevenswyze. Zelfs
aan de borst liggende, zyn de Kinderen vatbaar voor indrukzels, en de Moeder heeft ontelbaare gelegenheden om
hun goede beginzelen in te florten , vóór dat zy vatbaar
en gefchikt zyn tot het ontvangen van manlyk onderwys.
CORIOLANUS , die zulk een uitf}eekend vertoon
maakte in de Komeinfche Republiek, keerde nooit uit het
Oor-

DER VROUWLYKE SERE.

373
Oorlogsveld te rogge, zonder merktekens van onderfchei
ding verdiend te hebben. Anderen gedroegen zich heldhaftig om Krygsroem in te leggen; by zich dapper om
genoegen te geeven aan zyne Moeder. Het vermaak, 't
geen zy fchiep in haarera Zoon te hooren pryzen, en het
ftorten haarer traanen in zyne omhelzingen, maakten hein,
in zyne eigene gedagten, den gelukkigften Sterveling op
den aardbodem. EPAMINONDAS rekende het zyn
grootst geluk, dat zyn Vader en Moeder nog leefden,
om zyn gedrag te befchouwen , en getuigen te weezen
van zyne Overwinning by Leuêtra bevogten.
In eene Latynfche Zamenfpraak, over de oorzaaken die
de Romeinfche Welfpreekenheid bedierven , door onoordeelkundigen aan TACITUS toegefchreeven , dewyl dezelve
blykbaar niet in zynen ftyl is , wordt de wyze van Opvoeding te Rome, toen 't zelve als een Gemeenebest
bloeide, op eene treffende wyze befchreeven. „ In die
dagen werden de Kinderen gezoogd , niet in de hut
eener gehuurde Voedtler,, maar door de kuifche Moe„ der, die ze ter wereld bragt. Derzelver Opvoeding in
de kindschheid ftondt in haare hand; en 't was naare
„ hoogfte zorg, hun alle deugdzaame beginsels in te boe„ zemen. In haare tegenwoordigheid werd elk ligtvaar„ dig woord , elke onvoegelyke daad , ílreng beteugeld.
„ Zy hadt niet alleen het opzigt op der Kinderen meer
gewigtige oefeningen ; maar ook op hunne ípelen en
„ uitfpanningen , door voegelykheid en gemaatigdheid
„ bef±uurd. Op deeze wyze kwamen de GRACCHI ,
„ door hunne Moeder CORNELIA opgevoed , en Aucus„ TUS, door zyne Moeder ATTIA opgekweekt, met on.
,, befinette gemoederen te voorfchyn ; blaakende van zegt
„ tot roem, en toegerust om een groot vertoon op het
„ tooneel der wereld te maakent'
BERTRAND DE GUESELIN, tegen PETRUS DEN WREE •
DEN, Koning van Castilie, optrekkende, gaf den Bevelhebber eener Stad, ter overgave opgeëischt, het volgend
antwoord: „ Dat zy mogten overwonnen worden ; doch
„ dat. zy zich niet zouden overgeeven; dat hunne Vaders
„ hun geleeraard hadden een roemryken Dood boven een
„ onteerd Leeven te Rellen ; dat hunne Moeders hun
„ niet alleen in deeze gevoelens hadden opgebragt; maar
dat zy gereed waren die Lesfen daadlyk uit te oefe„ nen. ' Laat de diepstdenkerde Staatkundige zeggen,
welk een fcherper fpoor 'er kou weezen tot dapperheid
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en mannenmoed, dan het gedrag der Spartaaslf/e Vrouwen, na dc Tempels Itreevende, en de Goden dankende
dat haare Egtgenooten en Zoonen roenmrylc, voor liet Ja.
derland vegtende; gefneu veld waren! In den Oorlog tusfchen Lacedemonie en Thebes, waren de Mannen, onder
de Lacede,noniers , die zich lafhartig hadden aangeteld,
zo zeer over zichzelven befchaamd, dat zy hunne Vrouwen niet in 't aangezigt durfden zien. Welk een lof
lean, op dien voet, de Vrouwlyke Sexe inleggen.
Door aan de jeugdige Sexe zodanig eene Opvoeding, te
geeven, zou de Liefde eene nieuwe gedaante aanneemen ;
(trekkende, om ons, overeenkomílig met de beílemming der
Natuure , gelukkig te maaken , en de leevensbitterheden
te verzoeten. Daar door zou de geheele ziel niet tedere
Vriendfchap en onderling Vertrouwen vervuld worden.
De Huwelyksvereeniging van een braaf Man met eene
beuzelagtige Vrouwe kan nimmer, welke geluksgoederen
ook zulk een Paar byeenbrengen , draagelyk worden.
Hoe veel veri^hilt hiervan de verbintenis van een deugd
Paar, die wederzyds geen ander doel hebben dan-zam
om elkander gelukkig te maakera ! Tusfchen zodanige
Egtelingen is de eenige eerzugt elkander voorby te ilree.
ven in betoon van waare Hoogagting en zuivere Liefde!
VER CHIL EN OVEREENKOMST. - OF DLL ZONDAG- OGTEND.
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(Uit Mrs . BARBAULD'S Evenings at Home.)

Alle de Kerkklokken luidden,
as Zondag-morgen.
De Straaten waren opgevuld met Menfehen, die
VV
in allerlei rigtingen heenen liepen.
Icier drongen Lieden, alle welgekleed, en een lange !leep
Armenhuiskinderen, in de wyde deur van een groote Kerk. -Daar ging een kleine hoop, niet allen fraai en net uitgedoscht,
in eerre Vergaderplaats. In een agterhoek vervoegde zich
een Roomfche Gemeente zamen ; elk der intreedenden kruiste
zich, met den vinger in gewyd water gedoopt. De an'
dere zyde van de Straat was opgevuld met een sleep Quakers,
te kennen aan hunne eenvoudige en nette kleeding , en ernitig
gelaad; zy gingen_ zonder eenige fiaatlykheid, na eene. Vergaderplaats zo eenvoudig als zy zelven, gingen 'er zitten, de Mannen aan de eene, de Vrouwen aan de andere, zyde, alles met
de diepile flilzwygenheid. Fen groot Gebouw was opgepropt. met Methodisie», tutiect allen foher uitgedoscht; doch
voeg-
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Terwyl eerie kleine Verga voeglyk in hun voorkomen.
dering van Baptisten, of Doopsgezinden , met alle bedaardheid
in hunne nederige Vergaderplaats introkken.
Daarop ving de Dienst, in de onderfeheide Zamenkomilen ,
aan. " De Kerken weergalmden van het flaatlyk gebrom der
orgelen, en het niet wel te onderfchciden gemurmel der me.
aiigte , den Leeraar volgende in de Gebeden , op welke zy
Amen zeiden. -- in de Vergaderplaatzen hoorde men het
doffer Pfalmgezang , en voorts de item alleen des Leeraars.
-- De Roomsch-catholyke Kapél verlevendigde alles door de
3Viuzyk; men hoorde een fchelletje, van tyd tot tyd , klinken;
eene aanhoudende verwisfeling hadt 'er plaats onder den Dienst.
Eene diepe flilte heerschte by het onvertrokken Bezigt ,
en de onveranderde houding, der Quakers.
De lieer nascrosn leidde zyn Zoon EDWIN rand in alle
deeze Vergaderingen, als toekyker. EDWIN bezag en hoorde
alles met veel aandagts , en toonde zich, by aanhoudenheid ,
ouverduldig in zyn Vader te vraagen na de meening van 'alles
wat hy vernam. Maar de Vader wilde niet gedoogen dat hy
eene der Vergaderingen, zelfs door eenig gefluister, de tninfte
;toorenis aanbragc.
Toen zy alle die Godsdienflige Vergaderingen bezigtigd hadden, deedt EDWIN zyn Vader eene menigte van Vraagen, dia
hem alles, zo goed hem mogelyk was, ontvouwde. lu
't einde !'roeg Enwn' : „ Doch waarom kunnen alle deeze
„ Menfchen niet overeenkomen, om op dezelfde plaats te gaan,
en GOD op dezelfde wyze te dienen" En waarosra,
antwoordde de Vader , zouden zy daar in overeenkomen ? Ziet
gy niet dat de Menfchen in honderd andere dingen verfetrillen ?
Kleeden zy zich allen eveneens ? Eeten en drinken zy allen de.
zelfde fpys en drank? Houden zy liet zelfde uur? Hebben zy
rillen dezelfde uit /panningen ? „ ja ," hernam de Zoon ,
„ maar in alle deeze dingen hebben zy regt om te ban„ delen naar hun goeddunken." En zy hebben , gaf
hem de Vader ten antwoord, ook het Regt om GOD ie dient;
op zulk eene wyze als het hun behaagt. Dit is hun eigen zaak.
Deeze betreft nierland dan den Mensch zelven.
„ Maar,"
frak EDWIN, „ heeft coo niet voorgefchreeven op welk eene
„ wyze de Menfchen NEM zouden dienen ?" Hv, (prak
.IrlatrosE , heeft voorgefchreeven met welk een hart en geest by
moet vereerd worden; maar de byzondere wyze , en het hoe,
niet bevolen. Dit is aan elks keuze gelaaten ; hierin volgt hy
zyn aart en denkwyze. Alle deeze onderfcheide Gezindheden
houden hunne wyze van Godsvereering voor de beste, en waarom
zouden zy dit van eens anders keuze laaien aflangen? De (;odsvereering is een /tuk, waarin de Menfchen niet kunnen naa.
lgaten te verfdbillen.
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De onderfelicide Godsdienstvergaderingen eindigden. Da
Straaten waren , op nieuw, bedekt met lieden, die dooreengemengd na hunne huizen gingen. 't Gebeurde, by die voile
Straaten, dat een arm man nederviel , door eelte beroerte, en
als dood te nederlag. Zyne Vrouw en Kinderen Ronden ronds.
om hem, droevig fchreiende over hun lot. Die zich daar
op weg bevonden , fchaarden zich rondsom den ongelukkigen,
en booden , onder het betoon van de gevoeligtte deelneeming ,
hulpe. Een Lid der Hoofdkerk beurde den Man van den
grond op, door hem onder de armen te vatten; een Disfenter
hieldt het hoofd vast, en veegde het af met zyn zakdoek;
Bene Roonzsch_catholyke Dame Malde haar reultdoosje uit, en
hieldt het den ongelukkigen onder den neus; een Methodist
liep om een Doctor te haalen ; een Asaker vertroostte de
Vrouw, en een Baptist droeg zorg voor de Kinderen.
EDWIN en zyn Vader Ronden onder de toekykers. Hier,
(prak AMBROSE, is eene zaak, om in welke overeen te flemmen de

iiienfchen gevormd zin!

WELGEPASTE SCHERPHEID.

e Ro:neinfche Confiuls VOLU!MINIUS en APPIUS, van onderfcheide inzigten in het voeren des Krygs, beriepen eerie

D
Vergadering des Krygsvolks

. VOLUNMNIUS, zo wel als APP:US
voerde, in der Benden tegenwoordigheid, elk.de reden aan voor
zyn gehouden gedrag. De laatstgemelde , niet kunnende duiden
dat de eerstgenoemde meer voor zyne zaak wist by te brengen
dan hy , voerde hem , op eenen Uitzen toon , te gemoeid,
dat hy hein wel dankbaar mogt weezen voor de Welipree.
„ kenheid , welke by , die weleer in de Voli^svergaderingen
Een
,, den hommen fpeelde , van hem geleerd hadt! "
fchamper zengen-, fchoon op de waarheid gegrond; dan vo.
LunINIUS, hier door geenzins van treek gebragt, gaf hem daar
op ten beíchaamenden en onwederleglyken antwoord :
„ Gaarne zag ik dat gy zo veel Krygsbeleids van my als ik
Welfpreekenheids vair u geleerd hadt: naardemaal het hier

om geen Redenaar, maar om eeg Veldheer, te doen is!"

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

PROEVE WEGENS GODS GELYKMAATIGE GELLTKSB-DEELING ONDER DE MENSCHEN.

Het zal, vermoed ik, groote zwaarigheid hebben, al

.)^] voorens deeze Stelling, van welker waarheid ik
voor my zelven overtuigd ben, als gangbaare munt door
veelen aangenomen of - geloofd worde. De droefgeestige,
de rampfpoedige , ja elk, die, met een oog van nyd en
afgunst, den toetland van anderen gadeflaat, is hier tegen welligt zo zeer ingenomen , dat hy zich naauwelyks
getroosten zal onze bedenkingen te doorleezen,, veel minder te overweegen. De Eigenliefde immers, gelyk zy
den mensch omtrent zyne zedelyke fouten verblindt, en
lbherpzichtig maakt in het veroordeelen van 's naastens

ondeugd, noopt hem eveneens,'het geluk, welk anderen

bejegent, ten breedtlen uit te meeten , en onbillyk to
vonnisfen over zynen hoedaanigen toeftand. Men overwinne daarom, zo veel doenlyk, deeze blykbaare eenzydigheid, alvoorens zich de uitfpraak te veroorlooven over
onze volgende Proeve, tot Rechtvaardiging der Goddelyke Geluksbedeeling , en vermeerdering van Vergenoegen , of Tevredenheid, onder de menfchen ingericht.
Maar , fchoon iemand dit alles toeftaa, en zelfs deeze
bedoeling onzer poogingen pryze, zal hy, nochtans, de
zaak iets verder indenkende, en het verfchil der menfchelyke vermogens, vatbaarheden, ofgaaven, het onder.
fcheid tusfchen hunne uiterlyke toeflanden, en de ongelyk=
held hunner zedelyke bedeelingen, of, met één woord,
de bronnen van geluk en ongeluk onder de ftervelingen , nagaande , vermoedelyk daar toe komen, dat hy
ons voorftel onder de Wysgeerige droomen rangfchikke.
Wat hier van zy, leere de Ondervinding: alleen men
oordeele niet met overhaasting omtrent een onderwerp,
dat zeker de aandacht van redelyke wezens ten volleb
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waardig is. Immers, hoezeer ik de moeiclykheid, om in
deezen met zekerheid iets te beflisfen, bezeffe, en door
de uitgeítrektheid van het veld , dat zich ter befchouwinge aanbiedt, afgefchrikt worde, vleie ik evenwel my
zelven, dat onze redekaveling, die niet hooger dan als
Bene Proeve wordt opgegeeven, eenigen trap van waar
hebben zal.
-heid
Oin itu ons doel te beter te treffen, en den weg tot
mogelyk misvers}and; zo veel doenlyk, af te fluiten, zal
het dienflig zyn,. eene en andere Aanmerking te laaten
voorafgaan , die ons eigenlyk onderwerp in klaarder daglicht ítelle. Hoezeer wy toch van meeninge zyn, dat
de Allerhoogfte aan het menschdom eene gelyke maate
van geluk heb he toegedeeld , is het verre van ons, te beweren, dat allen hier op aarde even gelukkig zyn zou
zorgvuldig deeze, in woor--dèn.Meorfuhis
den nabuurige , voorfellen , van welke het eerde tot
verdediging der Goddelyke Voorzienigheid niet weinig
afdoet; het laatfile daarentegen aan ons als ongerymd ,
met de ondervindinge ftrydig, en dus verwerpelyk, voorkomt. Meenigte immers van rampen en onheilen , die.
den fterveling wedervaaren, zyn het zichtbaar gevolg en
de blykbaare ílrafhe van onkunde , onvoorzichtigheid,
averechtfche drift, fnoodheid, of moedwillige boosheid;
maar deeze droevige nafleep der ondeugd heeft de mensch
aan eigen fchuld , den averechtichen aanleg zyner vermogens, of misbruikte vryheid, geenzins aan Gode, te wyten. In de orde der dingen, naamelyk, en betrekkingen,
waarin de Schepper zyne redenmagtige fchepfelen geplaatst heeft, ílaan de heilryke uitwerkfels, of tydelyke
zegeningen, der Deugd hier tegen over. De toelaatinge
des dier tweeërleie of i}rydige gevolgen der veywillige
rnenfchelyke daaden getuigt alleen onze liefdaadige beftemming tot vroomheid, en is niet te wraaken dan ten
koste der Zecielykheid, welke ons boven de Dieren ver
en die op zich zelven geenzins een vloek, maar-heft,
veel meer een uitílekend voorrecht, en groote zegen, te
achten is. Wy daarom, in onze volgende Proeve,
van eene gelykmaatige geluksbedoeling fpreekende, hebben alleen dat Goed en Kwaad op liet oog, welk uit de
natuur, of 's menuhen uitwendigen toeftand , en de betrekkingen , waarin by geplaatst is , ook buiten zyn
toedoen , gebooren wordt, en alzo van den Schepper ,
en
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,en deszelfs Beftuurende Voorzienigheid, meer onmiddelyk afdaalt.
Geen fterveling nu, geen Volk op aarde, is 'er, aan
het welk alle voordeelen of nadeelen, aan deezen haat
van Onvolmaaktheid verknocht, te beurt vielen : zelfs
ligt het niet in den aart der dingen, dat eené zo enge
bedeeling immer plaats grype; nadien zy nier zelden-lpke
elkander uitfluiten. De hette toch van het Zuiden , en
de koude van het Noorden, met het geen daar uit voort
te vereenigen: altoos zal het Oos--vloeit,zyngs
ten verfchillende vruchten van het Westen teelen : de
Landbouwer en Koopman, ja elke Maatfchappelyke bezigheid, hebben aan hun beroep eigenaartige aangenaamheden , en lasten : tedere Schoonheid en vast gel pierde
Kracht, Oorlogsdapperheid en uitgebreide Geleerdheid,
vallen fchaars, of nimmermeer, in eenig voorwerp, daar
zy zich fchier onderling verbannen. --- Wy zwygen
van andere gunf}ige of ongunstige toeftanden, en genietingen deezer wereld ; nadien hier uit blykt , dat een
gemengd geluk voor ieder mensch, ja voor eiken landaart , alleen te verkrygen is. Wanneer wy derhalven
beweeren , dat hetzelve in eene gelyke maate den menfchen van God oorfprongelyk wierd toegedeeld, hebben
wy deeze waarheid af te leiden uit de evenredigheid,
waar mede goed en kwaad zich onderling opweegen.
Het is onloochenbaar. zeker , dat de Bedoelingen des
Oneindigen riet zyne Werken vn voeren niet te doorgronden zyn voor den kortzichtigen flerveling , wiens
kring van gewaarwordingen binnen de paalen der hoWelykheid omfchreeven is. Indien wy echter liet voorgeh eld onderwerp van de zyde der Goddelyke Kigenfcliappen gadeflaan, en bedenken dat Beene Moeder eenzydige
liefde voedt voor, of in, het oogenblik dat zy tweelingen
ter wereld brengt, zullen wy niet inisfen voor onze helling een gunfhig gevoelen op te vatten. Want, daar het
Gode aan Magt, Heiligheid , noch Goedheks, mangelt,
en by geen aanneemer of begunfliger van deeze boven
geene ongefchapene Wezens zyn kan, fchynt het naauwelyks twyfelachtig, of by moest gelyl:foortige fchepfelen,
allen het onverpligt gewrocht zyner liefde, met evenre
vermogens befchenken, en in gelykwaardige toelan--dige
den (tellen, ten einde zy, het gebruik of misbruik hunner
Zedelykheid niet in aanmerking komende, een even groot
geluk uit zyne verheven Inrichting genieten mogen.
Bb ,
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Intusfchen verkoos zyne Wysheid, tot bereiking van het
gezegde doel, zo meenigerleie wegen , en zo verschillende
middelen, fchonk aan deezen geene , aan dien andere,
gaaven, plaatfile fimmigen in die, meenigte in verfchillende, omftandigheden en betrekkingen, liet zodanig ongelyke wederwaardigheden aan onderfcheiden voorwerpen
bejegenen, en sloeg, met één woord, duizend en duizend
voor den mensch duistere gangen inn, dat men, te midden
der onzekerheden nopens de eindoogmerken des Algenoeg2aamen , en in weerwil der ondoorgrondelyke verfcheidenheid door zyne Wysheid aan den dag gelegd, naauwelyks met zekerheid ontwaare, of alles de gehelde waarleid, eene gelykmaatige Geluksbedeeling onder de menfchen, aankondige. Om nu eene zedige Proeve te
neenien, in hoe verre die ffelling zich op gezonde Reden
grondt, zullen wy ons in eene Wysgeerige befpiegeling
van het voorfchreeven uitvoerig veld der Goddelyke Be.
deelingen des menfchen moeten inlaaten , en deeze orde
volgen, dat wy van het eenvoudige of min waardige
tot het meer zamengettelde en verhevene overgaan.
A. i.Letten wy op het niaakfel, of de gefalte,en gaaven,
van het menfchelyk lichaam, van Ronden aan doet zich
aan ons voor, de grootfte verfcheidenheid van voorrechten, waar mede de weldaadige Schepper de ftervelingen
bedeeld heeft. Immers, die munt uit in tedere en welgevormde fchoonheid , deeze in vastheid van gefrel , of
kracht der leden, geene in vlugheid, een ander wederom
in fcherpte, of naauwkeurigheid, van gewaarworden met
oog, oore, of eenig der overige zintuigen. Edoch wie
is 'er van zo volmaakte natuure , dat by zich op alle de
gezegde uitneemende gaaven zou kunnen verheffen? Daarentegen eene gelykfoortige zwakheid, en flaat van behoefte in de eerfie levensjaaren, is aan allen gemeen. Ver
heeft de Wysheid des Allerhoogsten den mensch-ders
alzo verordend, dat gewoonte en oefening niet weinig toebrengen ter volmaaking van zyn lichaam tot eenig bepaald
gebruik. Van hier, derhalven, dat het gemis van een of
meer der opgenoemde voorrechten, door eene verbaazende
befchaaving of verfyning der overige , als geboet en
npgewoogen wordt. Dit mogen wy inzonderheid beweeren ten aanzien der zinnelyke gewaarwordingen. Want,
behalven dat de zintuigen over het algemeen nagenoeg in
gelyke volkomenheid den menfchen gefchonken zyn, konzien zy, welken het onfchatbaar gebruik der oogera ontbee-
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Veeren, getuigen zyn, waar toe het gevoel en ingefpannen aandacht by hun reiken kan ; gelyk ook deezen,
„lie van het gehoor verf{ oken zyn, bewyzen opleveren, ir
hoe verre het vernuft deezer eeuwe en hun vasthoudend
geheugen dit gemis in ftaat zyn te vergoeden. In zo
verre dus de gaaven, of vatbaarheden, des lichaams tot
het genoegen of geluk der ftervelingen bevorderlyk
zyn, ichynen wy derzelver gelykmaatige bedeeling door
de weldaadige Oorzaak der natuure te mogen vasthellen. Welke daarom is de uitneemenheid van den eenen
mensch boven den anderen? Zal een Vrouw roem draagen op haare fchoonheid ? zy verheft zich dan ten onrechte op een broos en rasch verwelkend goed, en bedenkt Beenzins dat juist dit voorrecht de gevaaren der
verleidinge voor haar vermeerdert , geen 11e/lig geluk
ter wereld aanbrengt , en zelfs door vuigen hoogmoed al
zyne waarde verliest. Of zoude een Man zich laaten
voort}aan op flerkte en vlugheid, die even weinig onmiddelyk genoegen opleveren, even gemakkelyk misbruikt
konnen worden, en welke, te hoog gefchat, hem ligtelyk
tot onmaatigen arbeid vervoeren, waar door de roekel oze mensch zichzelven ontzenuwt , en eenen Heep vam
droevige kwaalen op den halze laadt.
n. Dan, Iaaten wy voortgaan tot eene andere ongelykheid, die, wederom grootendeels buiten onze fchuld, door
de inrichting der gefchapene dingen onder Gods Voor
zienig Wereldbeftuur gebooren wordt. Het kan naamelyk niet anders zyn, of verfchil van vlyt, van kennis,
van voorfpoed en zegen , gepaard met den onevenredigen
aanwas en uitbreiding der geflachten , zo wel als de
vrywillige verbindtenisfen tusfchen menfchen en menfchen, (op dat ik van min loffelyke, doch bykomende,
oorzaaken zwyge,) moeten in ieder Land, en Rykdom
en Armoede, te voorfchyn brengen. Maar dit zo zynde
is de behoeftige , meenig genot des levens misfende, een
rechtmaatig voorwerp van beklag , en de , vermogende
daarentegen, wien overvloed van lusten toevloeit, wordt
even zeer benyd. Wie echter beide deeze flanden naauwkeurig gadefaat, zal rasch ontwaaren, dat by hun het
verfchil van geluk neer fchynbaar, dan wezenlyk, is.
Het fchoon tooneel der Scheppinge, ryker, uitneemender en verrukkender, dan eenig hoe kostbaar werk der
konst, is voor een iegelyk mensch gepend: allen daar
te boven draagen wy eenerlei lichaam om, aap dezelfde
toeBb 3
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toev'11_n bloot fl:aand. , voor dezelfde genietingen vatbaar. \'V,ar geene luiheid huist , wordt nooddruft rasch
very il,l; en vat baat overvloed boven verzadiging? Of
is de keur van fpyze, de kitteling der wynen, en het
zachte leger, den Ryken zo veel dierbaarder dan den
Armen zyn fchraale kost , zyne teug waters, en harde
hoofdpeuluwe, daar de Paus van honger en dorst den
ƒmaak opwekt, en de balfem des flaaps zyne matte leden verkwikt? Ook draagt de mensch, van welken rang
of ffaat hy zyn moge, zyne zorgen mede, hoe zeer de
voorwerpen verfcaillen ; de bekommernis dus voor het
groote goed kwelt deezen, gelyk geenen de wezenlyker
vreeze, om zich, en gade en kroost, te voorzien, niet
zelden ontrust. Wy erkennen het, volheid van vermaak,
gemak en wellust, omringen den rykaart; doch wat by
hierin boven den daglooner,, wiens genoegens fchaarzcr
en eenvoudiger zyn, bevoorrecht is, heeft hy niet zelden niet flitheid der ydelheden, ongevoeligheid in de uit•
fpanningen, en ongezondheid, de vrucht van ontnaatigheid
en overdaad , te boeten ; terwyl, zo al de last des ar.
beids den behoeftigen wel eens tot klaagen brengt, deeze by nadenken ontwaar wordt, hoe zeer de Schepper,
die onze lichaamen tot werken en maatigheid gefchilct
heeft, hem met gezondheid en welvaart ook daarom zegene, dat hy aan dien eisch der natuure wel het meeste
voldoe.
;. Dan mogelyk zal iemand in den luister ee,ner I-íooge
Geboorte, ot^ Eerambten , eene fireelende Waardigheid
vinden, waar door hy zich boven den ftillen Burger ge'
zeffend oordeelt. Edoch wat is toch het voorrecht des
Adels, die zich cp loutere afkomst verheft? behalven een
dwaaze harsfenfchim, een fchandelyke waan, een voor
den trotfchen fterveiing , en de zamenleving zelve, fcl:adelyk vooroordeel. Van meer gewigt, of wezenlyker, is
gewisfelyk liet aanzien van hem , die hooge Bedieningen
in cie Maatfchappye bekleedt, en aan wier de Wet en
Reden , tot bevordering van zynen nuttigen inv;oed ,
eersen eigenaartigen glans byzet. Maar , behalven dat
het genoegen dier buitengemeene achting niet zelden Iaat.
dunkenheid en hoogmoed kweekt , door onverzadelyi..e
drift naar grooter en vetter Ambten vergald wordt , en
den nyd der MinOeren ontvlamt , niet hoe gewigtige

zorgen

en

verzoekingen gaat niet dit geluk

verge-

zeld , die zy ontvlieden, welken hunnen wettisch tot
eea
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een vreedzaam genot van eigen huis en have bepaalen.
4. Het is wel zo, de grootheid van Schatten, het aanzien der Geboorte, en de luister der Eerambten, fchenkt
der Ondeugd te dikwerf straffeloosheid ; terwyl ook de
geringheid en verfchooven ílaat des armen hein by de
overtreeding veelei Wetten haare ítrengheid ontduiken
doet. Op den middenftand alleen komt de handhaaving
der Maatichappelyke orde doorgaans ten ltriktften neder.
Doch wie zich niet fchaamt, het laatfte een kwaad, het
eerfl:e een goed, te noemen, die moge bedenken , dat
geen Vermogen, of Behoefte, het oordeel des Verílands,
de wroegingen van een fchuldig Gerveeten, verdooven kan;
dat die ongeregeldheid, waar zy ter wereld plaats grype
niet Gode, maar den menfchen , gantfchelyk te wyten is;
en dat deeze veylaating geen voorwerp altoos van ongezouten roem, of laage afgunst, behoore te zyn; nadien
zy het Oordeel des Alweetenden Beenzins' ontgaan zal in,
dien geduchten dag, wanneer de Heere een iegelyks werk
zal in liet gerichte brengen, met al dat verborgen is, het
£y goed, het zy kwaad.
5. Na deeze befpiegeling dier lichaamelyke bedeelin•
gen, en uitwendige gaaven der Voorzienigheid, hebben
wy nat het oog te vestigen op den redenlyken, en tevens
gevoeligen, mensch, zo als deeze ons toefchynt, ook ten
dien opzichte, tot een gelykmaatig geluk te zyn toegerust.
Maar is dan een uitilel:end geheugen , levendige verbeelding, en fchrander oordeel, niet te waardeenen, boven de
mindere vermogens van hun, wien vergetelheid, onvatbaarbeid en flompheid, als ten erfdeel geworden zyn? is een geoefend verfrand en vlug vernuft niet voortrelfelyker, dan onkunde en traagheid van begrip? gewisfelyk ja, myne Leezers! de eerften zyn boven de laatfl en bevoorrecht, daar zy
in de zamenleving meer nuttig worden konnen, en in hun
-nevolmakigherntapflzybereiken. Nimmer was het myn doel, dit onderfcheid van
wezens, even weinig als het beítaan der Engelen, en van
redenlonze fchepfelen, te loochenen.
Alleen, ik twyfele, of, niett genfiaande dit verfchil
plaats hebbe , het geluk der menf^hen wel zo zeer uit
den ander loope, en of de minst bedeelden, als zodanigen, wel eenigen grond hebben om zich te beklaagen,
waarom zy alzo, en niet dus, gevormd zyn door de Op,
Bb 4
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perfte Wysheid. Of zyn 'er geene onaangenaamheden
verknocht aan die wel het meest benydde gaaven, waar
door eenig fterveling boven den naasten uitfteekt? Een
vast geheugen herinnert ons eigenaartig, wat men ver-

langt te konnen vergeeten. Eene flerke verbeelding
fchildert zo wel het. droevige, als aangenaátne, met de
gevoeligfte aandoening: en het fcherpfle doorzicht, eindelyk , ontwaart, bovenal, hoope en kommer, over het
onzeker en ligtfaalend toekomfthge; terwyl deeze nu opbeurende, dan ontrustende, bemoeienis niet doordringt
tot hem, wiens botheid naauwelyks, of in mindere maa te, door iet anders getroffen wordt, dan door het tegenwoordige goed of kwaad. Zelfs de wellust, die by

den fchranderen en geleerden het vinden der Waarheid,

het kiesch gevoel van Schoonheid, of van de waarde
der Deugd, en het flaagen zyner beraamde ontwerpen,
vergezelt, fchynt opgewoogen tegen de gewaarwording
van meenigte dwaalingen, mislagen en gebreken, die het
gros der stervelingen of niet, of ter naauwernoode, ont-

waart. Verders dient ter deezer plaatze herinnerd

te worden, het geen alreede in het voorbygaan is aan-

geduid , dat de redelyke voorrechten des menfchen

fchaars met die des lichaams gepaard gaan, en zeldzaamer is het nog, dat zy alle zich by één voorwerp ver
nadien de flerke beoefening van den Geest aan-enig,
de welvaart of bloei van het foffelyk deel hinderlyk
fchynt, en Geheugen , Verbeelding en Oordeel , even
weinig als de lichaamelyke zegeningen, in groote vol
immer te zamenwoonen.
-komenhidauwlys
6. Nog moeielyker is het, omtrent de Gemoedsaandoeningen der tervelingen, die anderen alleen in haare
uitwerkfelen kennen, op goeden grond te bepaalen, wel
meest gelukkige te achten zy, dan of de voorkeu.-ked

ze in de trappen van gevoeligheid behoore gezocht te

worden. Men ontwaart ligt het onderfcheid der driften,
en de verfchillende en Gode waardige einden, waar toe

deeze fpringveeren onzer werkzaamheden den mensch
gefchonf^en zyn; maar wie doorgrondt de gewaarwordingen des naasten? Zo het dus geene vermetelheid is, dat
ik het waage in deezen duisteren doolhof van het menfchelyk harte in te treeden, en daar over myne gevoelens, of liever gisfingen, te uiten ; vermeen ik ook in

die bedeeliug der tochten een verbaazend evenwigt tus-

fchcn
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t'chen het geluk der byzcndere getleltenisfen te ontrvaaren. De traage, toch, en fchroomvallige Man verzuimt
meenige gelegenheid om zyne welvaart te behartigen, die
een meer voortvaarende en Route rechttydig aangrypt ;
terwyl aan den anderen kant juist cieeze yver en moed
den laati}en niet zelden in zwaarigheden wikkelt , of aan
te }eurftellingen bloot geeft, welke de eerfie vermydt.
Een vuureg en driftig geflel , rasch en levendig voelen.
de, fmaakt verrukkende aandoeningen en bittere gewaar.
wordingen, waar van de bedaarde en koelzinnige , die
berekend is voor gelykmaatiger genietingen, gansch en al
onkundig 'is. De toornige, wiens ziele haastig gloeit, en
die in zyne woede geneigd is hevig voort te slaan, 'fluit
mede raster in dien dollen loop, dan hy, die, traag ontvlammende, eene fineulende wraakzucht in zyn binnenste
heeft uit te blusfchen. Allen eindelyk draagen wy onze
zwakheden en neigingen om ; en, nadien het maats en,
of bedwingen, derzelve binnen de paaien van Redelykheid
onze Deugd is, moet het gebrek aan menichenkennis, of
vooringenomenheid met myne denkbeelden, in my geacht
worden , zo het niet even moeielyk zy eene opkomende,
of niet gewortelde, neiging ten goede te leiden, het zy
dezelve of rykdommen of eere, en heerfchappy of wel
voorwerp hebbe. De zinnen toch zyn het alge--lust,en
nleene voertuig onzer begeerlykheden ; en het byzonder
maakfel van het floffelyk deel, de jaaren die iemand bereikt, en de opvoeding of verkeering, welke den mensch
ten deele wierd, wyzigen hem tot deeze of geese. Ge
-moedsbwgin.
Maar dit waarheid zynde verbiedt ons de hartstochten
verder als ingefchapen te befchouwen, dan in zo verre
zy uit den trek tot geluk, of de gevoeligheid onzer na
-ture,Kanofpgtle.Wymndsovr
het gelykmaatig geluk der verfchillende Geiuoedsbeweegingen genoeg gezegd te hebben ; en houden het daar
voor, dat deeze, wanneer zy zich vestigen, of tot hebbe•
lykheden overgaan , zedelyke Deugden of Ondeugden
worden; en alzo tot ons beflek niet langer behooren.
B. Dus hebben wy het flellig geluk des menfchen, in
zo verre hem dat zelve in deezen Raat van onvolmaakt
wedervaart, fluks gewyze .befpiegeld, en aangetoond-heid
dat de zegeningen, welke deeze aarde oplevert, met genoegzaame evenredigheid fchynen gedeeld te zyn; maar
Bb 5
de
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de byzonciere rampen, kwaalen en ziekten, het kwaade,
welk deezen beven gcenen geacht wordt te treffen, wederfpreekt dit onze f{ ellinge niet? Deeze twyfeling ver.
dient thans eene oplettende befchouwing.

(Men verwagte dezelve in het volgend Stukje.)

VERTOOG OVER DE NATUUR EN ZAMENSTELLINQ
DER ZONNE, EN DER VASTE STARREN . Door
WILLIAM HERSCHEL , LL. D. F. R. S.

Voorgeleezen in de Koninglyke Societeit, den i8 Dec. 1 794•
rider de Hemelfche Lichaamen is de Zon zeker het
eerfle , 't welk onze aandagt trekt. Deeze is een
O
bron van Licht, 't welk de Wereld verlicht! Deeze is

de oorzaak van die Hette, welke het voortbrengend vermogen der Natuure in (tand houdt , en de Aarde ter
voeglyke verblyfplaats voor den Mensch maakt! Deeze
is het Lichaam, 't welk in 't middenpunt ftaat van ons
Planeetgeftel ; en 't geen de kennis van de Natuur der
Zonne nog belangryker voor ons maakt, is, dat de ontelbaare Starren, welke het Heelal zamenfellea, volgens
de flrikttte beredeneering , uit de overeenkomst ontleend,
dergclyke Lichaamen zyn. Derzelver ingefchaapen Licht
is zo fterk, dat 't zelve het oog des Waarneemers bereike uit de verst afgelegene gewesten der Ruimte, en
ons niet onverfchillig kan laaten om des kennisfe op te
doen.
Indien wy nu overtuigd zyn, dat een onderzoek op de
Natuur en Eigenfahappen van de Zon onzer kennisneeaninge hoogstwaardig is , mogen wy ook met veel vol
aanmerken, de groote vorderingen , welke men-doenigs
bereids gemaakt heeft in dc kennisfe van dit allen zo
zeer in 't oog loopend Hemeilicht. Het zou een zeer breedvk-,erig verflag zyn, alle de onderfchcidene ontdekkingen,
ten aanziene van dit Voorwerp gemaakt, op te tellen. Ik
zal my overzulks vergenoegen met alleen het hoofd
daar van op te geeven.
-zakly;íe
Sir izAAK NEWTON heeft getoond, dat de Zon, door
haar aantrekkend vermogen, de Planesten van ons Stel ze
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Loopkringen
houdt.
in
derzelver
Die zelfde Wys.
zei
geer heeft ons de wyze opgegeeven, op welke wy de
hoeveelheid der Stoffe, die de Zon bevat, naauwkeurig
kunnen bepaalen. Dr. BRADLEY heeft de fnelheid
van het Zonnelicht berekend, met eene naauwkeurigheid,
onze uitgeftrektfte verwagting overtreffende. GALILEO ,
SCHEINER, I°IEVELIUS, CASSINI, en anderen, hebben de
omwenteling der Zonne om haaren as verzekerd, en den
tand van den Equator deezes Hemellichts bepaald. Door
middel van den overgang der Planeet Rennis, over den
fchyf der Zonne, hebben onze Wiskundigen den amand
der Zonne van de Aarde berekend; de weezenlyke Diameter en Grootte; de digtheid der Stoffe, uit welke de
Zon is zamengetteld; en den val der zwaare Lichaamen
op derzelver oppervlakte.
Uit- de byzonderheden, hier opgeteld, is het genoeg
dat wy reeds een vry klaar denkbeeld-zamblykr,
hebben van het groot aanbelang voor en den kragtigen
invloed der Zonne op derzelver Planeetgeftel. En, indien
wy hier byvoegen de heilzaame uitwerkzels, welke wy
op deezen Aardkloot gevoelen door de verfpreiding der
Zonneltraalen, en in opmerking neemen , dat , volgens
welgegronde overeenkomfien, beweezen is, dat dezelfde
uitwerkzels plaats grypen op andere Planesten van dit
Stelzel, zouden wy welhaast tot het denkbeeld komen ,
dat 'er niets overbleef, om, tot vermeerdering onzer kennisfe, daar aan toe te voegen; en, nogthans, zal het niet
zwaar vallen te bewyzen , dat wy nog zeer onkundig
zyn, althans ten opzigte van het inwendig zamenftel der
Zonne. De veelvuldige gisfingen, deswegen ter baane
gebragt , zyn de doorflaandite blyken van de onzeker
waar in wy, dus lange, daaromtrent verkeerden. -heid,
De donkere Vlekken in de Zon, by voorbeeld, heeft
men veronderfteld dat vaste Lichaamen waren, zeer na by de Zons- oppervlakte zich onthoudende. Men heeft
gegist, dat zy de Rook waren van brandende Bergen,
of Schuim, uryvende op een Oceaan van vloeiende (toffe.
Ze zyn ook voor Wolken genomen. Het heeft niet ontbrooken aan lieden, die ze wilden verklaaren voor donkere klompen, zwemmende in de vloeiende fl:offe van de
Zon ; nu en dan na beneden ploffende. Men heeft veronderfteld, dat eerre vuurige vloeiftoffe de Zon omringde, en
dat door de ebbe en vloed van die tfoífe de hoogfie Bedeel=
ten van de Zon nu en dan ontdekt werden, en zich vertoon,
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toonden onder de gedaante van donkere Vlekken ; ale
mede, dat, by de wederkeering van die vuurige vloei
Vlekken weder bedekt werden , en op die-moífe,di
wyze agtereenvol g end onderfcheidene gedag^ ten aannanyen. De Zon zelve heeft men een huurkloot goiiaanld , felioon inisfchien enkel by wyze van leen
welke de Zon zou ondergaan-fpreuk.Dvilng,
door een allengskens voortgaande verteering, op de ver
dat het een brandend Lichaam ware, heeft-onderftlig
men berekend. En, de Zon uit het zelfde oogpunt befchouwd zynde , heeft men het verbaazend vermogen, om
de Lichaamen van zodanige Comeeten, als zeer digt by
de Zon komen, te verhitten, bepaald.
De heldere Plekken, of Fac1Lk , heeft men Wolken van
Licht genoemd, en lichtgeevende Dampen. Het Licht
der Zonne zelve heeft men veronderfleld dat rechttreks onzigtbaar was, en alleen bemerkt wierd door te
-rugkatzin,fchodebwytrnfchagiv
dat denkbeeld bygebragt , my voorkomen niet hooger op
te klimmen, dan tot liet geen genoegzaam blykbaar is,
dat wy niet zien kunnen, wanneer de lichtf} raalen niet ir>
'ons oog komen.
Vlaai het is tyd, dat wy ons voordeel doen met de
veelvuldige 4Vaarneemingen , welke wy thans bezitten.
Een Lyst van opeenvolgende Starrekundigen , van GAi.ILEo af, tot op den tegenwoordigen tyd, kan men opnoemen, die ons ftoffen tot verder onderzoek verfchaft
hebben.
Tot beweering der denkbeelden, welke ik in dit Ver
zal voorfelfen, met betrekking tot het maakzel der-tog
Zonne , heb ik my bediend van den arbeid van alle
deeze Starrekundigen ; doch vondt my daar toe geleid.
alleen door myne eigene daadlyke Waarneeming van de
Verfchynzelen, welke de Zon oplevert ; die, behalven
dat zy de byzonderheden, door anderen reeds waargenomen, ltaafden, my zulk een inzigt van het Zonnegewest
verfchaften, als ftrekten ten grondilage van een zeer redelyk Stelzel. Want, het voordeel hebbende van vroegere Waarneemingen , waren myne laatfte herzieningen
van het Lichaam der Zonne onmiddelyk ingerigt tot de
meest weezenlyke punten; dit maakte den arbeid gemak
bepaalde denzelven binnen eenen vry naa-t--lyker,n
wen kring.
liet volgende is eeij kort uittrekzel van myne Waar .

nee,
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neemingen op de Zon gedaan , aan welke ik de gevolgen
toegevoegd heb, welke ik thans denk daar uit te mogen
afleiden. Wanneer alle de redenkavelingen over alle de
onderícheidene Verfchynzels zamengenomen, en 'er eenige bewyzen bygevoegd worden , uit de overeenkomst
ontleend, welke ik daar mede zal pa aren, en men dit alles
behoorelyk overweegt , zal men bevinden , dat 'er een
algemeen befluit uit mag worden opgemaakt, 't geen een

zeer groot licht zal verfpreiden over ons tegenwoordig

onderwerp.
In den Jaare 1779 was 'er een Vlek op de Zon, groot
genoeg om met het bloote oog gezien te kunnen worden. Door het zien van deeze Vlek met een Reflector van zeven voeten , voorzien van een zeer ver gr ootend vermogen, bleek dezelve in twee deelen onderfliei.
den te weezen. Het groot(le gedeelte, op den 19 van
April gemeeten, hadt i °,8'/,o6 diameter; 't welk in laagte
gelyk ílaat met meer dan 31,000 mylen. Zamengenomen
moet de langte zeker grooter geweest zyn dan 5o,0o0.
Het denkbeeld, dat deeze zou veroorzaakt zyn door
eene Vulcanifche uitbaríling , eene vuurige vloeiftoflè
geweldig wegdryvende , die by derzelver wederkeering
allengskens de ledige plaats zou aanvullen , en dus de
Zon , op die plaats , herftellen tot derzelver voorigen
glans, is, om verfcheide redenen, te verwerpen. Una
'er flegts één te melden : de groote uitgeftrektheid van
de Vlek is geheel niet guntlig voor deeze verondertIelIing. In de daad, eerre veel min geweldige en mitt
fchadelyke oorzaak kan 'er bygebragt worden, oni reden
te geeven van alle de veri^hynzelen dier Vlek.
Wanneer wy een donkeren kring zien naby den Equator van de Planeet j upiter , veemen wy de toevlugt
niet tot Vulcanos of Aardbeevingen, om den oorfprong
daar van te vinden. Een Dampkring niet deszelfs natuurlyke veranderingen zal zulke kringen verklaaren.
Van onze VIek op de Zon kan reden gegeeven worden
op dezelfde beginzelen. De Aarde is omgeeven door
een Dampkring , zamengefteld uit verfèheide elastike
vloeisloffen. De Zon heeft desgelyks haaren Dampkring;
en indien eenige van de vloeif}of en, 'die dezelve zamenflellen , van eene fchit *.erende helderheid zyn, op Bene wyze,
welke wy hier naa breeder zullen verklaaren, terwyl andere enkel doorfchynend zyn , kan Benige oorzaak, die

voor een tyd werkt, die lichtende vloeifio&è wegweeren,
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ren, en ons toelaaten bet lichaam der Zonne te zien door
de doorfc-hynende heen. Indien een waarneemer op de
Maan geplaatst was , zou by het vaste lichaam onzer
Aarde alleen zien op de plaatzen, waar de doorzigtbaare
vloei toten van onzer. Dampkring hem zulks zouden
toelaaten. Op andere zouden de duistere dampen het
licht der Zonne te rug kaatzen, zonder toe te laaten dat
zyn oog tot de oppervlakte van onzen Aardbol doord rong. Hy zou waarfchynlyk ook bevinden , dat onze
Planeet nu en dan eenige fchitterende vloeipoffen in Kaaren Dampkring hadt; gelyk niet onwaarfchynlyk Benige
onzer Noorderlichten zyne kennisneeming niet zouden
ontgaan , als dezelve voorvielen in het onverlichte gedeelte der Aarde, en door hem werden waargenomen in zyn

langen donkeren nagt. Ja, wy hebben vry goede reden

om te gelooven , dat waarfchynlyk alle Planesten in zekere maate licht uitgeeven : want de verlichting, welre
overblyft op,de Maan, by Bene volkomene verduistering,
kan niet geheel en al toegefchreeven worden aan het
licht, 't welk tot daar reike door de ftraalbreeking van
den Dampkring der Aarde. By voorbeeld, in de Maansverduistering, op den e2 Oc''tober 179o, zouden de Zon
Dampkring der Aarde, na de Maan-neftraldo
toe gebrooken, de gemiddelde horizontaale ftraalbreeking
gemeld zynde op 30, 50 i, 8, gevallen zyn in een Brandpunt meer dare rtig,000 mylen buiten de Maan; zo dat
'er gekrolglyk geene verlichting kon plaats hebben ver
raaien door onzen Dampkring gebrooken.-orzaktdi
is
egter, niet onwaarfchynlyk, dat 'er omPcreeks de
Het
Poolgewesten onzer Aarde ílraalbreekings genoeg is om
eenige der Zonneftraalen tot een korter Brandpunt te
brengen. De aff}and van de Maan op den tyd der Maansverduisterin e zou een itraalbreeking vorderen van ,4',
6/I gelyk aan de Maans horizontaale Paralaxis op dien
tyd, om dezelve te brengen tot een Brandpunt, zodanigdat het licht op de Maan wierp.
Het onverlichte gedeelte van de Planeet P nus is desgelyks gezien door verfcheidene Perfoonen; en, die Planeet geen Satellit hebbende, kunnen die deelen, welke van
de Zon zyn afgekeerd, met geene mogelykheid fchynen
door een ontleend licht, zo dat die zwakke verlichting
eene Phosphorike hoedanigheid in den Dampkring van Fe
tus aanduidt.
In het geval vair onze groove Vlek op de Zon, be-

r' o=.t

DER ZONNE, EN DER VASTE STARTEEN.

391

fluit ik uit de fchynbaarheden , dat ik het weezenlyk;
vaste lichaam van de Zon zelve zag ,. van welke wy
zeldzaam meer zien dan haargin fchynenden Dampkring.
In den Jaare 1783, nam ik eene fchoone groote' Vlek
op de Zon waar, en volgde dezelve tot op den rand van het
gedeelte der Zonne. Hier nam ik waar, dat de Vlek
duidelyk nedergedrukt wierd beneden de oppervlakte der
Zonne, en dat dezelve zeer breede afhangende zyden
hadt. Ik vermoedde ook dat eenig gedeelte ten minitem
van de afhangende zyden verheven waren boven de oppervlakte van de Zon, en nam waar, dat, frrydig niet
het geen doorgaans gebeurt , de rand van die zyde
der Vlek, welke het verst af was van de Zon , breedst
was.
De verlichte af hangende zyden van een Zonnevlek
kunnen verklaard worden door eene zagte en trapswyze
wegneeming van de fchynende vloeiftofl'e , welke ons
toelaat den kloot der Zonne te zien. Wat aanbelangt
het ongemeen verichynzel, dat de breedite ,rand zich bevondt op die zyde van de Vlek, welke verst af was van
de Zon, toen de Vlek digt op den rand kwam, wy mogen vermoeden, dat de Zon onefrenheden op Naare oppervlakte heeft, die dit mogelyk kunnen veroorzaaken.
Want, wanneer bergagtige Landen vertoond worden, zal,
indien het gebeure dat de hoogfte gedeelten zodanig gelegen zyn, dat ze naby die zyde van den rand komen ,
of de fchaduw van de Vlek, welke na den rand gekeerd
is, kan zulks gedeeltlyk ons gezigt daar van onderfcheppen; in welk geval de Vlek zeer fchuins gezien wordt.
Dit zou hoogten vorderen van ten minften vyf of zes
honderd mylen hoog ; maar , in aanmerking neemende
de flerke aantrekkingskragt, welke de Zon heeft op de
lichaamen aan derzelver oppervlakte , en de langzaame
omwenteling der Zonne om Naaren as, mogen wy gereed
oneffenheden van .dat aasbelang toes}aan. Luit dé mid--lyk
denpunt fchuwende kragt aan den Equator der Zonne,
en de zwaarte der Lichaamen aan derzelver oppervlakte,
maak ik op, dat de kragt, om een Berg neder te werpers
door werking van de eer fte, opgewoogen door de meer
om 't zelve in dien slaat te houden, van de-derkagt
Iaatfle byna zes en een half maal minder is op de Zon, dan
in onze Gewesten aan den Equator gelegen ; en daar eerre
hoogte, gelyk aan eerre van drie mylen op de Aarde, niet
minder zoi. weezen dan eene van 33+ mylen op de Zon,

kan
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kan 'er geen twyfel overblyven, of een veel hooger Berg
zou 'er zeer vast en onbeweeglyk ftaan. De weinige
digtheid van het Lichaam der Zonne fchynt ook ter begunfliging van de hoogte der Bergen in de Zon mede te
werken; want, al het overige gelyk gefield zynde, zullen digte lichaamen fchielyker tot hun waterpas komen
dan min digte.
Het verfchil in het verdwynen van de afhangende zyde, in fcede van hetzelve te verklaaren door Bergen,
kan ook, en misfchien meer voldoende, verklaard worden uit het weezeniyk verfchil der uitgebreidheid, de
fchikking, de hoogte en de digtheid, der fchynende vloei
gevoegd by de toevallige veranderingen , welke-ílofe,
kunnen plaats grypen in deeze byzonderheden, geduurende den tyd dat de Vlek nadert tot den rand van de
Zonnefehyf. Nogthans, door hooge Bergen op de
oppervlakte der Zonne toe te fl•aan , zullen wy reden
kunnen geeven van de verfchillende gevoelens van twee
uitmuntende Starrekundigen een hunner geloofde dat de
Vlekken diep der Zonne ingedrukt waren; terwyl de ander veronderftelde dat dezelve 'er boven uitftaken. Want
liet is niet unwaarfchynlyk, dat eenige der Zonnebergen
hoog genoeg zyn om boven de fchynende elastike vloei
uit te t eeken, wanneer dezelve, door zekere fehud--itofe
ding, of andere oorzaake, de gewoone hoogte niet hebbe;
en krygt dit gevoelen niet weinig fteuns door de weder
opmerkenswaardige Zonnevlekken -keringva,
welke aan CASSINI dienden om het tydperk van de omwenteling der Zonne te bepaalen. Een zeer hoog land, of
een keten bergen, kan te dikwyler zigtbaar worden, door
de wegweering van de anders het gezigt belettende
vloeiftoffe, dan de laagere Gewesten, uit hoofde dat de
eerstgemelde daar mede niet zo zeer bezet of zo diep
daar onder bedolven zyn.
In den Jaare 1791 nam ik een groote Vlek op de Zon
waar, en bevond dat dezelve blykbaar beneden het waterpas van dc oppervlakte ingedrukt was ; omtrent het
duistere gedeelte was een breede rand of vlakte van eene
verbaazende uitgeftrektheid, min helder dan de Zon, en
ook laager dan naare oppervlakte. Deeze vlakte fcheen
op te ryzen, met afhangende zyden, tot de plaats waar
dezelve zich vereenigde met het waterpas van de oppervlakte.
Ter bev. stiging van deeze fchynbaarheden, merkte ik
naauw-
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h^auwkeurig op, dat de fchyf der Zonne zigtbaar bol
reden van myne opmerking deezer byzon--agtiws;end
derheid was, dat ik, reeds zints lange, my geeenzaam
gemaakt had met een zeker bedrog des gezigts, 't welk
nu en dan plaats grypt, als wy de Maan zien; hier in
beftaande, dat alle de verhevene plekken op haare oppervlakte holligheden fchynen , terwyl alle holligheden
de gedaante van bergen aanneemen. Maar dan zal, ten
zelfden tyde, de Maan, in trede van de bolronde gedaante
van een kloot te hebben, fchynen een groot hol gedeelte
van een holle kloot te weezen. Zo ras gy, door kragt
van verbeeldinge, het bedrieglyk voorkomen van een volle
Maan wegweert, herftelt gy de bergen tot derzelver uit
verheffing, en doet gy de diepten weder be--fleknd
neden het waterpas van de oppervlakte daalen. Nu t toen
ik de Vlek zag laager dan de fchynende doffe van de
Zon , en eene uitgettrekte vlakte, ook diep ingezonken,
niet afhangende zyden tbt het waterpas opgaande, bevond ik desgelyks, dat dc Zon bol was, en kwam my dezelve voor in haare klootfche gedaante. Hier uit befoot ik dat 'er geen misleiding in deeze vertooning kort
weezen.
Hoe weinig zou deeze waarneeming ftrooken niet de
denkbeelden van vaste lichaamen, op en neder gaande in
eene vuurige vloeifroffe ? Met den rook van Vulcanos t
of fchuim op een Oceaan? En hoe gemaklyk wordt dit
verklaard volgens de even bygebragte theorie. De weg
Dampkring, welke ons toe--weringvadfchy
laat de Zon te zien , moet natuurlyk vergezeld gaan niet
eene trapswyze afneeming aan de kanten; een voorbeeld
van gelyken aart hebben wy dagelyks voor oogen, wanneer wy, door de opening van een wolk, het uitfpanzel
zien, welke doorgaans gepaard gaat met eene omringende
nevelagtigheid van korte uitgeftrektheid, en zelden overgaat van eene volmaakte helderheid op éénmaal in de
grootfte duisterheid.
Op den 26 Aug. 1792 nam ik de Zon waar, met zeer
verfchillende glazen, van go tot Soo maal vergrootende.
Het blykt duidelyk, dat de zwarte Vlekken den donkeren
grond, of het lichaam der Zonne, uitmaaken; en dat het
lichtend gedeelte een Dampkring is, die, gefcheiden of
afgebrooken zynde, ons een kort voorbygaand vertoon
van del Zon zelve geeft. Myn Refle&or van zeven voeten, welke ten hoogoen volkomen is, vertoont de Vlek}ENG. 1796. NO. 9.
Ce
ken,
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ken, even als altoos, veel dieper dan de oppervlakte van
het verlichte deel.
Den e September 1792, zag ik twee Vlekken in de
de Zon met het bloote oog. Met de Telescoop bevond
ik, dat het verzamelingen van Vlekken waren, niet veele
daar omheen verfpreid. Elk derzelven was zeker beneden de oppervlakte van de verlichte Zonnefchyf.
Op den 8 Sept, I792 , een klein fpiegeltje gemaakt heb
waar aan ik enkel de gedaante gegeeven had,-bend,
zonder te polysten. Ik bevond, dat hetzelve, door een
groot gedeelte der Zonneftraalen te breeken, toeliet, dat
myn voorwerpfpiegel een greoter opening gedoogde, en
my gevolglyk In iaat ftelde om met meer gemaks en
minder gevaars te zien. De oppervlakte van de Zon was
oneffen.; veelti deeltin vertoonden zich verheven, andere
ingedrukt. Dit hebbe men hier te verflaan van de fchynnde oppervlakte alleen; naardemaal het weezenlyk Lichaam der Zonne waarfchynlyk zelden kan gezien worden in de donkere Vlekken alleen.
Het is niet onmogelyk, naardemaal het licht eene doorfchynende vloeiflofre is, dat wy nu en dan de weezenlyke oppervlakte der Zonne aanfchouwen , even gelyk
wy de gedaante van de pit eener kaarfe door de vlam
heen zien, of het geen in een fornuis Raat, te midden van
't hevigst brandend vuur; doch dit, veronderftel ik, valt
dan alleen voor, wanneer de lichtende sloffe der Zonne
#liet zeer opeengehoopt is.
Den 9 Sept. 1792, vond ik een der donkere Vlekken
op de Zon, zeer naby den voorflen rand. Daaromftreeks
zag ik een groot aantal verhevene heldere plaatzen, die
onderfa heide figuuren maakten. Ik zal dezelve, met HEVELIUS , Facuhe noemen ; doch zonder aan dit woord
eenige andere meening te hegten, dan die hier naa blyken zal daar aan gegeeven te moeten worden. Ik zag
deeze Facula zich uitfirekken op den vooruien rand,
over omtrent een zesde gedeelte der Zonne; doch, verre
van Facul e, of Toortzen, te gelyken, kwamen ze my voor
als de fchrimpelige verhevenheden op een verdroogden
appel, vry lang uitgeftrekt; meest zamengevoegde golven, of golvende lynen, maakende.
In den naamiddag eenige maaien eene zeer gelukkige gelegenheid, om waar te neemen, aantreffende, bevond ik,
dat de oppervlakte der Zonne geene Facuhe hadt, uitgenomen ecuige weinige op het volgende en equatorifche
ge-
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gedeelte der Zonne. Na het Noorden en Zuiden zie
ik geen Facu4e; 'er is over de geheele Zon eetre groote
oneffenheid op de oppervlakte , welke het voorkomen
had van een niengzel kleine hippen van ongelyk licht;
doch zy zyn blykbaar eene oneffenheid of ruwheid van
hooge en laage gedeelten.
Sepiewbcr ix , 179.2. De Facul-e in het voorfle ge.
deelte der Zonne zyn veelal van de Zonnefchyf geaan, en die 'op het volgende gedeelte vertoonen zich.
fe gelyk niet deeze komt 'er een duistere Vlek.
September 13 , 1792. Op het equatorifche gedeelte
der Zonne is een groot aantal Faculce ornftreeks liet voorte en volgende gedeelte. By de Poolen kan ik 'er geene
ontdekken; doch eene ruw• en oneffenheid doet zich allerwegen op.
September 16, 1792. De Zon heeft veele groote Fa'
cult op de volgende zyde van den equator, als mede op
de voorgaande. Omstreeks de Polen ontdek ik 'er geene.
Zy fcheenen als over 't algemeen de Vlekken te vergezellen, en waarfchynlyk, daar de Facul e zeker verhevenheden
zyn, zal een groot aantal van dezelve daaromflreeks
diepten veroorzaaken ; dat is te zeggen , donkere Vlek
-ken.
De Faculce verhevenheden zynde, zien wy, op eene zeer
voldoende wyze, de reden, waarom deeze zich vertoonen
op het midden der Zonne , en zich weder vertoonen op
den anderen rand; want omi}reeks de plaats, waar wy
dezelve verliezen, komen zy fcherphoekig voor ons gezigt; en, indien tusfchen de Facul donkere Vlekken
liggen , zullen zy meest voorkomen in 't midden der
Zonne; dewyl zy niet langer bedekt worden door deeze
Faculte van ter zyde te zien.
September ra , I92. 'Er vertoonen zich niet veele
Faculce op de Zon, en maar weinig Vlekken; de geheele
fchyf is egter vol vuurigheden, gelyk een Oranjeappel.
Eenige van de laagre gedeelten van de ongelyke banden zyn donker.
September z3, 1792. De volgende zyde van de Zon
heeft veele Facuke, naby den rand. Zy rnaaken een boog
van omtrent 5o Graaden. Eenige vertoonen zich mede
op de voorgaande zyde. Het Noorden en Zuiden is oneffen, naar gewoonte; doch onderfcheiden gefchikt. De
Facul zyn ryen van hoogten boven de ruwe oppervlakte.
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February 23, 1794. Door eene Proefneeming heb ik
nu onderzogt, en het bevestigd gevonden , dat de Zon
niet zo

onderfcheiden

kan gezien worden

door eene

fmalle opening , en zwak verdonkerende glazen, als
door grooter en flerker verdonkerende glazen ; dit laatfe is daarom de wyze welke ik altoos volg.
Een van de donkere Vlekken op den voorgaarden rand,
welke zeer verre beneden de oppervlakte der Zonne was,
hadt naast zich een vooruitfteekenden brok helderichynende (toffe ; een weinig fchitterender dan de rest der
Zonne.
Omftreeks alle de Vlekken, fchynt de lichtende íloffe
in verwarring, en is oneffen; zige- zaagende op Bene ongc.
regelde wyze.
Ik n^)em de Vlekken zwart , niet dat zy geheel za
zyn ; maar enkel om ze te onderfcheiden: want 'er is
geen der Vlekken , of dezelve is gedeeltlyk, zo niet ge
overdekt met een witagtige en ongelyk heldere ne--hel,
velagtigheid. Dit gaat in veele der Vlekken zo verre, dat
de Vlek zelve als verddwynt ; in andere fchynt zulks
eene verdeeling te wege te brengen.
September s8, 1794. 'Er is een donkere Vlek op de Zon
aan de volgende zyde. Dezelve is zeker beneden den fchyd
nenden Dampkring nedergedrukt, en heeft af hangende zyden van lichtende ftoffe , die hooger opgaan dan de algemeene oppervlakte, en helderst zyn aan den top. De
voorfile af hangende zyde is bykans onzigtbaar genaakt ,

door het overhangen van de voorgaande verhevenheden,.

terwyl de volgende zich zeer duidelyk voordoet ; de

Vlek waarfchynlyk van dusdanig eene gedaante zynde

als een cirkelwyze gedaante, gezien in eene fchuinfche
eigting.
Naby den volgenden rand vertoonen zich vèele hel-

dere verhevenheden , digt by zigtbaare diepten. De
laagfle deelen zyn min helder dan de oppervlakte in

't algemeen.
De flagfchaduw, gelyk men het noemt, omtrent dee2e Vlek, is een groote vlakte, van minder helderheid
dan de oppervlakte in 't algemeen, en fchynt zo verre

nedergedrukt beneden die oppervlakte als de Vlek beneden de vlakte.

Van hier, indien de helderheid van de Zon veroorzaakt

wordt door den verlichten Dampkring, moet de ílerkre

van het icbynzel minder weezen,

wanneer dezelve laag,

in-
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ingedrukt is: want licht, doorfchynend zynde, moet fier.
ker weezen, hoe dieper het is.
Oaober 12, 1794. De geheele oppervlakte van de
Zon is onderfcheiden door eene oneffenheid in de verbeffing des fchynenden Dampkrings. De benedenfte deelen
zyn overal donkerst; en e'ke kleine diepte heeft het voorkomen van eene meer of min donkere Vlek.
Een duistere Vlek, op de voorfee zyde, is omringd
door zeer groute oneffenheden in de opheffing van den
]achtenden Dampkring, en de nederdrukking beneden dezelve wordt omgeeven door eene onmiddelyke opkomst
van zeer helder licht.
October 13, 1794. De Vlek in de Zon, op gisteren
door my waargenomen, is zo verre op den rand genaderd , dat de verhevene zyde van het volgend gedeelte
al den donkeren grond verbergt, en nog de holligheid
zigtbaar laat ; zo dat de diepte van de zwarte Vlek
hoogte van de Facult. zich even duidelyk-kend
vertoonen.
(Het Vervolg en Slot hier naa.)
AANMERKINGEN OVER DE VYANDSCHAP ONDER DE
]DIEREN. — ONDERZOEK, WAAROM DE DIEREN OP
ANDEREN, DOCH ZELDZAAM OP HUN EIGEN
SOORT, AANVALLEN.
VOORDEELEN,
WELKEN UIT DEZE SCHYNBARE VERNIELENDE INSTELLING DER NATUUR ONTSTAAN.
Getrokken uit w. SMELLIE, Philofophy of Natural

History.

(Medegedeeld door den Heer REINIER ARRENBEtG,teRotterdam.)

(Vervolg en Slot van bl.
vyandlykheid der Dieren, de Mensch niet uitgezon•
DkenDeenderd,
wekt derzelver fchranderheid op. Zy ontdek vertoonen die, naar gelang van het getal der vyan-

den, welken zy te bettryden of te ontvlugten hebben.
De zwakken, en bygevolg de bloohartigíien, zyn genood,
taakt alle hunne vermogens te gebruiken tot het Uitvin=
den
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den en in 't werk Hellen van allerlei middelen om te
ontviugten. Hun natuursgeftel maakt hen wel vlug ;
doch zy word h het nog meer door ondervinding en opwerking. Verfcheurende Dieren, daartegen, worden dikwils te leur gefteld door de listen en gaauwigheid van
bun prooi. De grasetende Dieren, minder moeite heb.
bende om voedfel te bekomen, zyn evenredig dommer;
maar zouden nog veel dommer zyn, indien zy geen vyanden te vreezen hadden, De Menseh, indien zyne aandagt
en bekwaamheden niet wierden opgewekt door de vyandlykheden van: zyn eigen foort , door de aanvallen van
wilde Dieren , en zelf door die van Info tcn , zou een
cnverfchillig, zorgeloos, vuil en onwetend, Dier zyn. Die
onder het menschlyk, geflacht, welken zich met geen of
weinig vernufts voedfel weten te verfchaffen, zyn, naar
het verhaal der Reizigers, volmaakt onvernuftig, en beest
dom. Vreesachtige Dieren maken nimmer gebruik-achtig
van. de kunst der zelfsverdedi:ging , of weten zich voor
nakende gevaren te behoeden,' uitgezonderd door deze
drie oorzaken, door eene zuivere ingeving, die' in hunne
natuur is ingeplant, door navolging en door ondervinding.
Vreesachtige Dieren leeren, door ondervinding, de kunst
om hunne vyanden te ontfiiappen; vlugten is hun natuur
eigen, maar de manier, hoe het te doen, leeren zy-lyk
door navolging en ondervinding.
In fommige gevallen, fchynen de vyandlykheden der
Dieren niet te ontftaan uit Benen haat van de eene foort
tegen de andere, maar uit een gebrek van voedfel. De
vermaarde Kaptein coots berigt ons, dat in het Stateneiland de -Roofvogels met andere Vogels byeen zyn ,
zonder dezelven te beledigen, en zonder dat de andere
eenigen fchyn van vrees laten blyken. In dat Eiland
vinden de Roofvogels mooglyk overvloed van voedfèl
aan de Robben, Zeeleeuwen en Visfchen.
Het daarftellen van een overvloed van levende fchep.
fels fchynt het algemeen oogmerk der Natuur te wezen.
flierotn heeft zy overal, daar zulks niet door de menschlyke pogingen belet of tegengegaan word , de geheele
oppervlakte van den Aardbodem als bedekt met boomen
en kruiden van allerlei foort, welken tien duizenden van
levende fchepfels voedfel verfchaffen. Dan, uit hoofde
van de uitgebreidheid der levende wezens, zou 'er wel haast gebrek plaats hebben , indien de Dieren niet op
elkanderen aasden. Als de Dieren alleen van gewasfèn
moes-
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moesten leven, zouden 'er geheele foorten en millioenen
gedeelten van dezelven, welken nu leven en geluk genie.
ten, geen be (laan kunnen hebben: want de voortbreng.
fels der Aarde zouden niet in ftaat zyn hen te voeden ;
doch door de Dieren op elkander te doen aicn , word
bet ttelfel van leven en geluk tot den hoogst mooglyken
trap uitgebreid. Uit dit gezigtpunt befchouwd , is de
Natuur, in plaats van wreed en onderdrukkend, by uit
edelmoedig en weldadig.
-fi•ek
Het verminderen van het getal der fchadelyke Dieren,
en het aankweken van truttige Planten, is altyd het een
doelwit van het menscklyk verfland geweest. Maar-parig
eenige weinige Dieren zyn van een onmisbaar gebruik en
nut voor den Mensch, en deze kweekt hy met zorg aan,
of jaagt 'er op als een prooi. De Os, het Schaap, de
Geit, en andere Dieren, welken hy onder zyn byzondere
befcherming heeft, gebruikt hy daaglyks tot voedfel.
Dan dit is geene wreedheid, by heeft een recht om dezelven te eten; want, fchoon hy, even gelyk de Natuur,
fomtyds Huisdieren van een vreesachtigen en zagten aart
ombrengt , geeft hy daartegen , door zyne aankweking
en befcherming, het leven en geluk aan millioenen anderen, welken buiten dat niet zouden kunnen beflaan. Het
getal van byzondere Dieren, onder deze foorten, zoude,
fchoon misfchien derzelver geflachten in wezen mogten
blyven, uit hoofde der weekheid van hun geílel, de ver
zwakheid van derzelver verdedigingskragten -gelykpd,
en de algemeene en hooggaande gulzigheid , met welke
de verfcheurende viervoetige Dieren en Roofvogels op
hen aanvallen , in de daad zeer gering zyn, indien zy
niet door .den Mensch gekoesterd en verdedigd werden.
'Er is eene wonderbare balans in het ítelfel der dier
vernieling. Indien de algemeene overvloed van de-lyke
levende voortbrengfels der Natuur geen anderen teugel
had dan de verfchiilende tydffippen van het einde hunner
levensloop, en het ééne foort niet door het ander vernield
werd, zouden zy allen welhaast, door een algemecnen
hongersnood, omkomen, en de Aarde, in plaats van overal
Dieren voort te brengen, eerlang, ten minílen als zy door
geene nieuwe fchepping weder bevolkt werd, niet anders
vertoonen dan een ftom , werkeloos en dood, toneel. Indien zelf een enkel foort werd toegelaten, zonder eenigen hinder, te vermenigvuldigen, zoude het voedfel voor
de andere foorten welhaast uitgeput zyn, en het ty ^ ip
4
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daar wezen , het welk een einde aan derzelver beftaan
zoude maken. Indien de gras- en kruidetende Dieren
door de vleeschvretende Dieren niet verminderd wierden, zouden zy tot eene fchadelyke hoeveelheid vermeerderen. Verfcheurende Dieren zyn de fluitboomen door
de Natuur gefteld tegen den gevaarlyken overvloed van
andere foorten. De verflindende foorten mogen te recht
vergeleken worden by een fnoeimes, waar mede de weel
Planten worden afgeknot, op dat de anderen te be -derig
ter groeijen zouden. Tegen alle de zwermen van Infecten, die de oppervlakte der Aarde bedekken, is een
heirleger van Vogels van een vluggen, vurigen en ver
aart tegenover gefteld. Hazen, Konynen ,-fcheurnd,
Rotten er Muizen, worden vernield door viervoetige Dieren en Vogels. Het grootere vee, als de Os, liet Hert,
het Schaap, en anderen , heeft ook zyne vyanden, en de
Mensch gaat, door het overtreffende van zyne verftandely.te vermogens, de vermenigvuldiging der verfcheurende Dieren te keer , en houd dus de balans in het Ryk der dierlyke
wereld.' Die foorten , welken zoo ongemeen vrugtbaar
zyn, hebben het grootfile getal vyanden. De Rups, de
Boonluis, en alle andere Infè en in 't algemeen , een
van de allervrugtbaarfte foorten onder die Dieren , worden Reeds aangevallen en verfcheurd door ontelbare
vyandlyke benden. Ondertusfchen word 'er geen van
alle foorten geheel vernietigd; de balans van winst en
verlies word altoos effen gehouden. De Aarde, de Zeeën
en de Dampkring, kan men aanmerken als een onmeetlyk
veld van verfchillende gewasfèn. In zulk een oogpunt
gezien zynde , vind men het wyslyk bebouwd en ryklyk
voorzien van ontelbare levende wezens , tot welker voe.
ding het is aangelegd. Ieder Dier en elke Plant levert
voedfel aan byzondere foorten. Dus gaat 'er niets van
waarde verloren, en ieder Poort heeft ryklyk zyn nood
Dat de algemeene balans, onder de leverde we--druft.
zens, freeds in evenwigt gehouden word , leert ons de
daaaglykfche ondervinding. Het zal egter, zoo ik meen,
den Lezer niet onaangenaam zijn, eenige voorbeelden te
geven van het geen de Natuur in 't werk fielt om dat
oogmerk te bereiken.
Na ecne overftrooming van den Nyl, word het lager
gedeelte van Egypte gekweld door Slangen , Kikvor'chen, Muizen en ander gedierte ; doch juist op dat
,

tyd-
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tydifip komt 'er een ontelbare menigte Oijevaars, die deze Dieren verflinden, welken anders, door derzelver aantal, ten hoogften gevaarlyk voor de Inwooners zouden
zyn. BELON, een zeer kundig en geloofwaardig Fransch
Natuurkenner, heeft opgemerkt, dat liet Land, in ver
niet zoude kunnen bewoond worden,-fcheidnplat,
indien de Oijevaars het verbazend getal van Muizen in
Palestina en andere gedeelten van het Oosten, aan Egypte grenzende, niet vernielden. De Egyptifche Gier, zegt
FIASSELQUIST, is van een byzonder nut voor dat Land: hy
eet in de Steden al de mest en afval op, en ten platten
lande verfijnd hy de lyken der Kamelen , Paarden en
Ezels, welken, indien ze niet fpoedig verflonden wier
warme lugtflreek, door derzelver verrotting,-den,i
ziekten en dood onder de Inwooners veroorzaken zouden.
Rottende lichamen zyn in alle landen onaangenaam voor
den reuk, en fchadelyk voor de gezondheid, dan de Natuur
neemt door velerlei middelen dit onheil weg ; zoo dra
flerft 'er geen Dier, of het lyk word in korten tyd verhonden, door Beeren, Wolven, Vosfen, Honden en Ravens. Op zulke plaatfen, daar deze Dieren niet durven
komen , als in de nabygelegenheid van Steden en Dor
een dood Paard in weinig dagen verflondert-pen,word
door duizenden van Wormen. In de onbebouwde landen
van 4rnerika houden zich zeer veel Slangen op van ver
dan na dat men ontdekt heeft, dat de-fchilendóort;
Zwynen zeer gretig zyn op Slangen, maakt men van dezelven gebruik bij liet aanleggen van nieuwe plantagien.
Rupfe zyn vernielende voor de bladeren en vrugten der
Planten, en derzelver getal en foorten zyn onnoenilyk ;
doch hare Verwoestingen worden door hare vyanden beteugeld. Zonder een overvloed van Rupfèn , zou het
klein Gevogelte geen befraan hebben, en door het verflinden van de Rupfen behoeden deze de vrugten der Aarde
voor eene volftrekte vernieling. De Heer BRADLEY
heeft, in zyn Werk over den Landbouw en Hovenierskonst,
een Brief geplaatst, waar in de Schryver het gemeen gevoelen tegenfpreekt , dat de Vogels , en byzonder de
Mosfen , zoo veel kwaads aan onze tuinen en velden toebrengen; dat zy het doen is ondertusfchen zeker, maar
liet nut, dat deze Vogels aanbrengen, is nog veel grooter,
en die Schryver beweert, dat zy veeleer voordeelig dan
$chadelyk zyn: hy toont, dat één paar Mosfen, geduCc 5
rens
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rende den tyd dat zy hare jongen voeden , weeklyki
3360 Rupfen verflinden. Deze berekening grond hy
op Bene daadlyke Waarneming. Hy ontdekte , dat één
paar Mosfen, in den tyd van een uur, ,lo Rupfen in haar
nest bragten. Hy onderftelde, derhalven, dat die Mosfen ,
twaalf uren daags in het nest komende, 48o Rupfen daar
in bragten, en dit maakt in de zeven dagen een getal
van 3360 Rupfen uit , welken zy weeklyks uit de tuinen
haalden. De nuttigheid van deze Vogels is hier alleen
niet in gelegen;want op gelyke wys voeden zy ook hare
jongen met Botervliegen en andere vliegende Infeclen ,
welken, indien zy langs dezen weg niet vernield wierden,
de ouders zouden worden van eenige honderde Rupfen.
Die Botervliegen en Rupfen, welken hairig zyn, worden
door fommige Vogels niet gegeten , maar dat hairige
foort is daartegen het voedfel •dier \ lormen , daar de
kleinere Vliegen uit voortkomen, die wederom ten voedfel verftrekken voor die Vogels, welken de Rupfen en
Botervliegen niet willen eten.
De Schelpvisfchen zyn ongemeen vrugtbaar, en door de
Natuur zoo fterk gemaakt, dat men zich zoude verbeelden, dat derzelver getal welhaast een trap van hoeveel
zoude bereiken, die fchadelyk voor de andere foorten-heid
zoude zyn; dan deze gevaarlyke vermeerdering word geilremd door ontelbare vyanden; doch derzelver allergrootfie vyand is de Trochus, een foort van Zeeflak. Dit Dier
heeft een ftérken, gefpierden, hollen, fnuit, aan het voorfie
gedeelte van welken het een kraakbeen heeft , dat met
tanden, als een zaag, voorzien is. Tegen dit werktuig,
het welk als een boor werkt, is geen fchelp beftand ,
hoe hard en dik dezelve ook wezen mag. Deze Trochi
plaatfen zich op den Oester of Mosfel, doorboren de
fchel met den fnuit, en verfcheuren hunnen prooi op hun
gemak. Het aangevallen Dier mag zyne fchelpen openen of fluiten, maar niets kan 'er aan helpen, en welke
pogingen het Dier ook in 't werk fielt, het is alles te
vergeefs; de Trochus blyft onbeweeglyk op hem vastzitten , tot dat hy de levensdeelen van zyn prooi heeft
uitgezogen. In deze wreede bezigheid brengt de Trochus
dikwils dagen en zelf weken door, eer by het aangevallen Dier geheel heeft uitgezogen. De uitwerking van
den Trochus kan men menigmaal zien in de fchelpen
van Oesters en Mosfels , gelyk ook in die van andere
Schelp-
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SChelpvisfchen; want men vind derzelver fchelpen dik
Wils met een groot aantal ronde gaten doorboord.
1M. Ten zou zich verbeelden, dat de verbazende groote
gehalte en ilerkte van den. Walvisch hem zouden beveiligen tegen de aanvallen van alle andere Dieren; doch,
b ihalven de jaarlykfche verwoesting, die de Mensch
onder het Waivisfchen - geflacht aanzegt, word hy dik
aangevallen en gedood door den Zwaardvisch. De-wils
fnuit van dit, in vergelyking van den Walvisch, klein
Dier -is gewapend met een lang hard been, of zaag, van
een el lang, ter wederzyden met dekels, by wyze van
tanden, bezet, die plat, iierk en fnydende, zyn. Met dit
inftrument gewapend, valt de Zwaardvisch iloutmoedig
op den Walvisch aan. Ik heb dikwils, zegt Vader LABAT,
het vermaak gehad van deze gevegten te zien. De Wal
heeft geene andere verdediging dan niet zyn Haart,-visch
eiaar mede hy zyn befrryder tracht te (laan; maar de
Zwaardvisch, gaauwer en lugtiger zynde dan de Wal
(lagen door in de lugt-visch,ontwykgemalz
te fpringen , en vernieuwt telkens den aanval met zyn
zaag: zoo dra by den Walvisch getroffen heeft, word de
Zee als geverfd door het bloed, dat uit de wonde ftroomt.
De woede van den Walvisch blykt dan uit het geweld,
met welk by alsdan in het water flaat, waar van elke
flag het geluid van een kanonfchoot overtreft.
Zeer veel kleine Vogels, gelyk de Mees en het Win.
terkoningje , ziet men , des Winters, in onze tuinen,
pikken op de jonge fpruiten en takken der boomen.
Aan deze kleine Dieren heeft de Natuur den taak opgelegd , om de fchadelyke voortplanting der Wormen ,
die op de vrugten afen , te verhinderen. De Natuur
doet, voor zoo ver wy hare werkingen kunnen nagaan,
niets te vergeefs, of zonder een belangryk oogmerk. Geen
Dier beftaat 'er, dat niet nuttig is, het zy door voedfel
te verfchaffen aan andere foorten, of door derzelver fchadelyke vermenigvuldiging te voorkomen.
Over het geheel ichynt ieder levend fchepfel, het welk
dezen Aardbol bewoont, door de Natuur beilemd, niet
alleen tot zyn eigen byzonder bettaan en geluk, maar
ook gelyklyk voor het heftaan en welzyn van andere levende wezens. Een kring van leven en vernieling gaat
behendig rond. Dit is de huishouding der Natuur.
Verfchillende foorten van Dieren leven by dc weder
vernieling van anderen. Even gelyk onder-zydfche
Men'
-
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Menfchen de fterkere den zwakken dikwils onderdrukt;
doch, aan den anderen kant, de wyze den onwetenden ondertivyst. Dit zyn de banden der Maatfchappy, en is
de oorfprong van allerlei kundigheden.

CHARACTER VAN WYLEN SIR WILLIAM JONES, IN
LEEVEN VOORZITTER VAN DE ASIATISCHE MAAT SCHAPPY IN CALCUTTA; getrokken uit eene Re-

denvoering, in de Zamenkomst dier Maatfchappye
gehouden, op den 22 May 1794, door Sir
JOHN SHORE, Bart., die Sir WILLIAM in
het Voorzitterfchap te dier Maatfchappye opvolgde.

„

Z

o vaak hebben wy,, in ons Mengelwerk, van Sir
WILLIAM JONES gefproken, zo veelvuldig zynen Naam gefpeld, in Rukken van zyn eigen Opftel,
of door hem ter ,I tatifche Maatfchappye ingediend,
„ dat zyn Charaéterbeeld, zo als het door zynen Op„ volger Sir SHORE is opgehangen, dubbel eene plaats in
dat eigenfie Mengelwerk verdiene. Deeze Minnaar,
„ Kenner en Voorfiander, der Weetenfchappen overleed
in Grasmaand des Jaars 1794. Zyn Chara &er wordt
„ door zynen Opvolger in deezer voege gemaald. "
# #

Om u den ons ontvallen Sir WILLIAM JONES te doen
kennen, maak ik een aanvang met de vermelding zyner
wondere vatbaarheid om Taalen te leeren, waar in niemand hem overtrof. Zyne vroegtydige vordering in de
Griekfche en Romeinfhe Letterkunde ftrekte reeds ten
voorwerpe van verwondering en van toejuiching; en kun
welk Benen aart ook, eens door hem op--dighen,va
gedaan, werden altoos voortgezet. De Taaien van het
hedendaagsch Europa, het Fransch , Spaansch en Italjaansch, fprak by vloeiend, en fchreef ze naauwkeurig ; het Hoogduitsch en Portugeesch was hem gemeenza am.
Zeer vroeg reeds maakte by eenen aanvang met zich op
de Oosterfiche Taalkennis toe te leggen. Gemaklyk en
fpoedig maakte by voortgangen in het Hebreeuwsch; en
vee-
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veelgin der Geleerdtfen onder de lftaanen hebben de

opregtheid van te bekennen, dat 's Mans kunde in het
Arabisch en Perlisch zo naauwkeurig e,, uitgeftrekt was
als hun eigene. Hy was ook kundig in het Turk fehe
Taaleigen. De Chineefche Taal zelve hadt zyne aandagt
zo verre getrokken, dat by de Grondchara Iers van die
Táal zich eigen maakte, misíchien niet oogmerk .om 'er
verder in te vorderen. Zeer was het te wagten, dat
Sir JONES, in Indie gekomen zynde, niet greetigheid de
gelegenheid zou omhelzen om zich meester te maakera
van de Sanjcrit ; en de, kundigfle Belyders der Leere
vau BRAHMA bekennen, met genoegen en verbaasdheid,
dat zyne kunde van hunne heilige Taal allernaauwkeurigst en uitgebreid was. De Pandits, die gewoon waren
by hein te komen, konden, wanneer ik hun, naa zynen
dood, op een openbaare Durbar zag, hunne traanen, wegens zyn verlies , niet wederhouden , en geen woorden
vinden om hunne hoogstgaande bewondering, wegens de
verbaazende vorderingen, die by in hunne Weetenfchappen gemaakt ITadt, uit te drukken.
Vóór het voltrekken van zyn twee en twintigfee jaar,
hadt hy zyne Aanmerkingen over de AJiatifche Dicht
vol--kunde,ComtarishPeyofliatcs,
tooid, fchoon 'er een groote tyd verliep eer by dezelve
in 't licht zondt. En dit Werk, indien 'er geene andere
Gedenkflukken van zynen Letterarbeid voorhanden waren, zou alleen voldingende bewyzen opleveren van zyne
volklonkene kennis in de Oosterfthe Spraake, van de vorderingen door hem gemaakt in de Latynfche en de Grikfche Taalen , van zynen Smaak en Geleerdheid , verre
zyne jaargin overtreffende, en van Talenten en Vlytbetoon
zonder wedergade.
Maar het oordeel van Sir WILLIAM JONES was te on.
derfcheidend, om de Taalgeleerdheid te befchouwen in
eenig ander licht, dan dat van een Sleutel der Weetenfchappen; en by zou den roem van een louter Taalkundigen verfmaad hebben. Kennis op te doen, waarheid uit
te vinden, ftrekten tot hoofdvoorwerpen van al zynen veel
arbeid ; zyne Eerzugt ifrelcte daar heenen, om-vuldigen
nuttig te weezen voor het Menschdom. Met deeze oog
bezield, breidde hy zyne nafpeuringen uit tot alle-merkn
Taalen, Volken en Tyden.
Dit waren 'sMans beweegredenen, welke hem aanfpoorden om aan het Beftuur deezes Lands voor te Rellen, 't
geen
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geen hy, niet liet hoogfile regt, noemde een Werk vats
Natioiiaale Nuttigheid én Aanbelang , de Verzameling
van een uitvoerig Werk over de Hindu en Mal^medaa?Ifche Wet , uit Sdnfcritifche en Jrabifche oorípronglyke
(ukken, niet een aanbod van zynen dienst, om over die
Verzameling het oog te houden, en belofte van dezelve
over te zetten. — Hy hadt voorzien , eer hy uit Ereropa toog , dat , zonder het behulp van dusdanig eert
Werk, de wyze en goede oogmerken der Wethouder
Engeland, om in zekere maate de Inboorelingen-fchapin
deezer Landtfireeken in liet bezit hunner eigene Wetten
te laaten, niet ten vollen konden bereikt worden; en zyne
ondervinding, naa een kortftondig verblyf in Indie, bevestigde hem in 't geen zyne fchranderheid voorzien
hadt, dat, zonder beginzelen om zich op te beroepen, in
eene taal, gemeenzaan by de Regters in de Hoven, ce
toewyzingen onder de Inboorelingen maar al te dikwyls
zouden blootfbaan aan eene onzekere en verkeerde ver klaaring, of willekeurige misduiding, hunner Wetten.
Aan het opzigt over dit Werk . 't geen onmiddelyk
werd ter hand gelagen op zyne aanmaamng, belleedde
hy, by aanhoudenheid, die uuren, welke by van zyne
Beroepsbezigheden kon uitfpaaren. Naa het ontwerpen
van het Plan deezes Werks, fchreef hy de fchikking eu
de wyze van volvoering voor, en koos, uit de geleerdite
Hindus en :11ahornedaanen , gefchikte Perfoonen tot de
taak der zamenbrenginge. Geftreeld door 's Opzigtersi
aandagt , en aangemoedigd door zyne toejuiching, vol
Pandits hunnen arbeid met allen yver , en-voerdn
bragten het tot volkomenheid. De Molavees hebben
ook bykans hun aandeel in het Werk voltooid; maar wy
moeten voor altoos betreuren, dat de beloofde Overzet
zo wel als de bedoelde Verhandeling ter inleidinge,-ting,
verydeld zyn door dat Befluit , 't welk zo dikmaals de
volvoering van menschlyke bedoelingen in rook doet ver
-dwyne.
Geduurende den loop deezer Wetverzamelinge, en als
daar toe kunnende firekken, voelde Sir JONES zich opgewekt om de Werken te beftudeeren van MENU, door de
Hindus aangemerkt als den oudflen er, heiligílen hunner
Wetgeeveren. Vrndende, dat dit Werk een Steltel behelsde van Godsdienst en Burgerpligten , en van de
Wet in alle haare takken, zo veel bevattende, en tot kleinigheden toe zo nauuwkeurig, dat liet aangemerkt moge
wore
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worden als de Inftituten van de Hindu -wet, fchonk by
'er eene Overzetting van aan het Gouvernement van
Bengale.
In dit zelfde tydperk gaf Sir JONES, geen arbeid te
groot of overtollig keurende, die eenigermaate kon ftrekken om het welvaaren of 't geluk des Menschdoms te
vergrooten, eene Engelfche Overzetting in 't licht van
de Sirajiyach, of Mahomedaanfche Wet der Erfmaaking,
met eene Verklaaring. Reeds hadt by in Engeland eene
Vertaaling uitgegeeven eener Verhandelinge over 't zelfde onderwerp, door een anderen Mahomedaanfchen Wetgeleerden; een fraai kort Begrip, gelyk by dezelve noemt,
behelzende van de Wet der Erfflellmge van ZAID.
Zonder my te binden aan de Tydorde der Uitgave,
zal ik hier byeenvoegen eene korte optelling van onzes
Schryvers andere verrigtingen in de ulftatifche Letterkunde, zo ver myne kunde en herinnering reikt.
De trots en vermetelheid van ANQUETIL DU. PERRON,
die zeer ongunftige aanmerkingen maakte op eenigen der.
geleerde Leden van de Oxford/he Univerfiteit, perfte
van onzen JONES eenen Brief af, in 't Fransch gefchreeven, welken men bewonderd heeft van ween de juiste
oordeelkunde, de welgepaste hekeling, en fraaiheid van
opfiel. Uit aanmerking van de Lettereere voor
zyn Vaderland, voelde by zich opgewekt, om, uit het
oorfpronglyk Perfisch, in 't Fransch te vertaalen het Leeven van NADIR SHAH, ten einde het niet uit Engeland
mogt gevoerd worden met de aanmerking, dat men niemand in de Brit/die Heerfchappye hadt kunnen vinden, in
Raat om het te vertolken. De Leerlingen in de Perfifchc Taal moeten hem altoos dankweeten voor eene Spraak.
kunst dier taaie, waarin by de mogelykheid getoond
heeft , om fmaak en fraaiheid te vereenigen met de
naauwkeurigheid eens Taalgeleerden. En ieder bewonderaar der drabifche Dichtkunule moet hem zynert
verpligtenden dank betuigen voor de Engelfche Overzetting
van zeven beroemde Dichtftukken , bekend onder den
naam van Moallakat, wegens de uitmuntendheid, daar
aan toegekend, in den Tempel van Mecca opgehangen.
Ik zou het naauwlyks meldenswaardig vinden, dat
by het niet beneden zich rekende de Uitgave op zich
ée neemen van een Sarafrrit en Perfiaansch Werk , indien het my de gelegenheid niet verfchafte, om 'er by
te voegen, dat by de uitgave van dit laatstgemelde Werk
op
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op zyn eigen kosten bezorgde , en liet verkoopgin ten

voordeele, van Schuldenaaren, die zich buiten Raat vonden hunne fchulden te voldoen. Een dergelyk gebruik
maakte hy van de penningen, die de uitgave van de .Sirajiach opbragt.
Van zyne ligter volvoerbaare Werken, de vrugten zyner fnipperuuren , behelzen de Lofzangen op de Hindu
Mythology, Dichtflukken, meest beftaande uit Overzettingen uit het Arabisch, en de Vertaaling van Sacontala,
een Oud Indiaansch Tooneelftuk (*), zou het niet voegen, met veel ophefs, te fpreeken: by maakte 'er dien
zelve niet van.
De arbeid, dien onze overleeden Voorzitter aan de 0cslerfche Taalkunde betleedde, en welke, derzelver uitgebreidheid in aanmerking genomen zynde , al zyn tyd
fcheen weg te neemen, hieldt zyne aandagt niet te rugge
van andere Letteroefeningen , of de Weetenfchappen in
't algemeen. Onder de Werken, in de befchaafde Letteren van hein in Europa uitgegeeven, vind ik, behaIven verfcheide Opffellen in Dicht en Ondicht, eene Overzetting der Speeches of IJ^cus; en in de Regtsgeleerdheid
een Esfay on the Law of Bailments. Ten opzigte van
het laatstvermelde Werk , kan ik my het genoegen
niet ontzeggen van het gevoelen eens beroemden Gefchiedboekers af te fchryven : „ Sir WILLIAM JoNEs
„ heeft eene vernuftige en verftandige Es.4ï y en the Law
„ of Bailments gei hreeven. Hy is misfchien de ééni„ ge Regtsgeleerde even bedreeven in de Jaarboeken
„ van LYestminfer,, de Commentarien van ULPIANUS,
de Atti 'che Pleitgedingen van isizus , en de gevoe„ lens der -drabifche en Perfiaanfche Cad/us."
Niet voor zyn twintigfie jaar begon hy zich toe te
leggen op de Regtsgeleedheid; op zyn eigen getuigenis
mag ik zeggen, dat het eerfle Boek over de Engclfche
Regtsgeleerdheid, 't geen hy beoefende ,was, FORTS:sCuE's
Esfay in Praife of the Laws of England.
Tata
(*) Van dit Werk hebben wy eene fraaije Nederduitfche
Overzetting. by A. LOOSJ•.S Pz. , 1792, uitgegeeven, onder
den Tytel : Sakontala , of de beflisf nde Ring een Indiaansck
Schouwfpel van SALIDIS oorfpronglyk gefchreeven in de oude
.

Sanfkritifche en Prakitif he Taal , met Ophelderingen van
C. FOKSTER.
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V rt de bekwaamheid en naauwgezette braaf heid, met
welke hy de bediening van Overheidspersoon , en de
pligten eens Regters in het Olipergerigtshof deezer Vastigheid, waarnam, geeft de algemeene item , en de open.
baare droefenisfe over zyn affterven, een volledig en dubbel verdiend getuigenis.
Zyne aanfpraaken by Regtsvoorvallen Raken niet min
uit in Menschlievenheid , en heuschheid van gevoelens,
dan in juiste verklaaringen van de Wet, in klaarheid en
fraaiheid van ftyl. Zyn voordragt was inneemend, zyne
bewyzen waren overtuigend.
In eene Naareden van zyne Commentaries on 1lfiatic
Poetry, zegt hy vaarwel aan de Fraaijé Letteren, zonder zyne geneigdheid tot dezelve af te leggen; en hefluit met eene aanduiding van zyn oogmerk , om zicli
op de Regtsgeleerdheid byzonder toe te leggen, uitgedrukt in een wensch, dien wy nu weeten dat voorzeggend geweest is.
Mihi fit oro, non inutilis toga,
Nec indiferta lingua, nec turpis manos!

Reeds heb ik van Vorderingen en Werken gefprooken,
die, derzelver verfcheidenheid en uitgebreidheid in aan
genomen zynde , verre de bekwaamheid der-merking
kloekfte Vernuften fchynen te overtreffen. Doch zyn arbeid bepaalt zich hier toe niet. By de vorderingen
in de Taalen van Griekenland, Rome en -, fta , voegde hy
de kennis van de Wysbegeerte deezer Landen, en van
al het weetenswaardige en aanmerkelyke, dat in dezelve
geleerd was. De Leeringen der Academie, van het Lyceum,
of de Portico, waren hem even gemeenzaam als de Stel
Vedas, de Mysterien van de Sufis, of den-lingevad
Godsdienst der oude Per/en. En, terwyl hy met verruk
Heldendichten, de Lierzangen, of Zedekundige-kingde
Opt ellen , las van de beroemdfle Dichters in. Grieken.
land, Rome en dta, kon hy met even veel vermaak en
kunde zich zetten om de verhevene befpiegelingen en wiskundige berekeningen na te gaan van BARROW en NEWTON. Met deeze Mannen deedt by ook belydenis van
de waarheid des Christlyken Godsdiensts , en met reden
rekende hy het geen gering voordeel, dat zyne naspui•
ringen de baarblyklykheid der Openbaaringe vermeerderd
^13ENG. 17i96. N®. 9.
Dd
en
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en bekragtigd hadden, door het ftaaven van het Mofaiscls
Verhaal van de Eerste Wereld.
Weinige Weetenfchappen, in de daad, waren 'er, in
welke onze geweezene Voorzitter geene aanmerkelyke
vorderingen gemaakt hadt; in de meeste was zyne kennis niet oppervlakkig, maar diepdelvende. In de Theorie
der Muzyk was by bedroeven : en hadt by niet ver
ontdekkingen, ten deezen dage in-zuimd,eblangryk
de Scheidkunde gedaan, zich eigen te maakgin: en heb
ik hem hoores zeggen, dat zyne bewondering over het
maakzel van 's Menfchen Lichaam hem hadt aangezet om
den geheelen loop der Ontleedkundige Lesfen van zynen
Vriend, den beroemden HUNTER, by te woonen.
Zyn laatfte en geliefde Studie was die der Plant- en
Kruidkunde, welke by oorfpronglyk begon toen hy aan
werd door eene floepende kwaaie, welke voor de-getas
meesten reden genoeg zou geweest zyn , om af te
zien van alles wat na bepaalde Verftandsoefening zweemde. Deeze maakte vervolgens zyn hoofdvermaak uit in
de uuren van uitfpanning. In de Werken van LINN US,
ontdekte hy een Stelzel , op weetenfchap en waarheid
gegrond ; deeze trokken en vermeesterden altoos zyne
aandagt. Uit de Proeven, welke by gegeeven heeft van
zyne vorderingen in de Plantkunde, mogen wy befluiten,
dat hy, met den tyd , zyne Ontdekkingen in dit val-,
wyder en wyder zou uitgebreid hebben. Het laatfile
Opftel, 't geen by in deeze Societeit voorlas, was eene
Befchtyving van uitgezogte Ïndiaanfche Plante ; en ik
hoop dat de Volvoerders vans Mans Uiterften Wil ons
zullen toeftaan om zyn oogmerk te volvoeren, om deeze
Befchryving te plaatzen in de Werken onzer Maat
-fchapye.
Het kan niet nutloos of overtollig gekeurd worden
hier op te tekenen, door welke middelen Sir JONES in
ftaat was om eene maate van kundigheden te verkrygen,
zo bykans algemeen , en fchynbaar boven het bereik
van 't menschlyk vermogen , geduurende een Leevens.tydperk, dat van zeven en veertig jaaren maar even overfchreedende.
De Vermogens zyner Ziele, uit den aart fterk, waren
verbeterd door beftendige oefening ; en zyne Geheugenisfe hadt, door een geftadig beoefenen, eene vatbaar
om alles , wat er eenmaal ingedrukt-heidgkrn,
was, te behouden. By eene onuitdoofbaare begeerte
o1
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om den kring zyner kundigheden zo wyd mogelyk uit
te breiden, voegde by eene volftandigheid in de naa=
jaaging , welke alle hinderpaalen, hoe groot, hoe veel
Zyne Letteroefenin--vuldig,
ook, te boven kwam:
gen ving hy met het aanbreeken van den dag aan, en
zette by dezelve den geheelen dag voort, in zo verre
zyne Amptsbezigheden hem daar van niet afriepen.
Overweeging en nadenken versterkten en bevestigden
Het was
wat vlyt en nafpeuring hadden opgedaan:
by onzen overleden Voorzitter een vast begintel, waar
van hy vrywillig nooit afging , om zich door zwaarigheden , welke te boven gekomen konden worden , niet
te laaten affchrikken, om eens het einde van eene met
bedaardheid ondernomene zaak te bereiken.
Doch, 't geen my toefchynt dat meer dan iets anders toegebragt hebbe om hem in Raat te Rellen tot het
gebruik zyner bekwaamheden , zo zeer ten zynen eigen
als ten gemeenen voordeele , was eene geregelde ver
-delingopzyt,enfchdbarvkleheid aan de verdeelmg, eenmaal door hem vastgetl:eld.
Dit deed hem zyne Letteroefeningen onafgebrooken , en
zonder verwarring, voortzetten.
Van de, byzondere en gezellige Deugden onzes betreurden Voorzitters , leveren onze harten de beste lof
Voor u allen, die hem gekend hebben,-fprakeno.
is het volftrekt nóodloos, dat ik uitweide over zyne onafhangelykheid en braafheid ; over zyne mensehliefde
en goeddaadigheid, zo algemeen, zo uitgeftrekt; over de
gefpraakzaamheid zyner verkeeringe, de gemeenzaamheid
in gedrag, zyne zedigheid; van alle aanmaatïging op den
grootften affi:and verwyderd ; ook behoef ik niet aan te
voeren, dat by geheel niet befinet was met het euvel
der Pedantery,, en den altoos haatlyken trots van zelfgenoegzaamheid; wangetteltenisfen, die zo vaak de groot11e bekwaamheden vergezellen hn deerlyk ontluisteren: -•
Zyne tegenwoordigheid was de wellust van elk Gezel
welk door zyne gefprekken vervrolykt en te--fchap,'t
vens onderweezen werd. Niet llegts heeft het
openbaar het verlies zyner Talenten en Bekwaamheden
te betreuren, maar zich over het gemis van zyn voor
te bedroeven.
-beld
f.dj
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Wat baart de tyd al LJ' isfelingen,
In huis , in Stad en Vaderland:
'k Zie overal heranderingen:
't Onwankelbaarst welt weg als zand;
Niets is beflendig op onze Aarde:
't Is klatergoud van weinig waarde:
De tyd , die fchept en weer vernielt,
Bouwt Staaten, en Hoopt Iioningryken :
't Moet alles voor zyn Magt bezwyken —
Gy oak, o Mensch, gy wordt ontzield.
7
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efehouwen wy, met een aandagtig oog, 21 het ondermaan.
BZwaait
fche , in alle deszelfs byzonderheden , dan , zien wy ,
de Onbe(tendigheid den Scepter over al het geen is

en beflaat ; alles bukt voor hetzelve , en niets , hoe rnagtig
ook , is in ttaat zich tegen dit alles te verzetten, en
letten wy t p de gantfche gefchapene Natuur , weldraa zullen
a11á de verwisfelende toneelen van hetzelve ons doen zien,
dat alles, wat aanzyn ontfangen heeft , broos en kort van
duur is , en eens , het zy vroeg of laat , tot zynen oorfprong
Heeft niet het onbejlendige de grootmoet wederkeeren.
Ate Monarchyen , hoe gedugt en geacht , in de vergetellteid begraaven? en — hoe veele oortien, Grooten der Aarde,
grootsch op hunne Magt en Heldendaaden, ílaaven de waarheid
der Spreuk , alles is onbeflendig , daar zy, en hunnen Naam ,
ja, zy
Roem en Magt, in 't Rof des doods vergaan zyn ,
moesten, even als hunne flaaven , voor het onwederflaanbaare
ilerfot bukken. Zoo zag men den Held, die alles dwong,
die Waerelden overwon , aan hct hoofd zyner gedugte Legerbenden , in het bloei jen zyner Jaaren , meeven ; en
den grootsten Zeeheld. dien de gevaaren der Zee , zoo mitt
als den dood, bevreezen konde, treft eveneens het gonfend
Hoe veele pronk•
lood , als hun die met hem vaares.
hukken der kunst, die van fchoonheid, pragt en luister, fchit•
terden , en, zoo het feheen , aan de Eeuwigheid gewyd , zyn
gehoopt, door de vergetelheid bedekt , en voor ons oog
niet neer , en befchouwen wy den vlug(len geest , de
lerke en frisfche leden onzer natuurgenooten , dat zinberoaverend- fchoon , in alle deszelfs juiste aanvalligheden,
aanvalligheden, die zoo meenigmaalen de grootfile verfchillere•
deeden geboren worden, — aanvalligheden, om welker bezitting
men de alleriioutile gevaareu zoude opgeofferd hebben , dan
ach
,
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*eh hoe onbejfendig is dat fchoon , hoe kort van duur die

glans! straks ziet men dit beeld der fchoonheid aan 't kwysrend bed gekluisterd, en al dat geen, wat even te voorera
ons oog bekoorde , onze hartstogten als in vuur en vlam
zettende, is nu door een veeg bederf misvormd verbleekt
onrferd; weder een toonbeeld der onbeflendiglfeid. Ja
boe dikwyls tielt ons liet onbejlendige in onze ver'wagting te
leur hoe meenigmaaren fmeeden wy de voortreffayk(te
plannen , zoo liet ons toefc/ieen wys en wel doordagt; plannen,.
waar van het fchranderlte brein zich de beste gevolgen beloofde , en die ligt uitvoerbaar fcheenen in het menfchelyk
oog, dan ziet! ééne enkele ommekeer van zaakera
doet alles, hoe wel beraamd, in rook en ydelheid verdwynen;
maar troost u, gy fineeders van ontwapen, denkt, alles is onbe'
flendig — ja , liet geen eertyds kvas is nu niet. Lan•
den en Woestenyen , Eeuwen her door de woestheid overbeerd, of door de golvende baaren der Zee bedekt, vertoonen thans de fchoontle, de welbebouwd(ie, Steden en Republieken; waar koost en vlyt ten troon verheven zyn , eu
waar men eertyds trotfche en grootfche Steden had , is thans
nauwlyks derzelver plaats , veel min haare pracht, te vinden;
met één woord , alles wat is biedt hulde aan de onbejiendigbeid van dit ondermaanfche ; zelf de eenvoudige landbewooner, in zyne nedrige ftulp, zal u zulks, met traanen in de
pogen 9 getuigen ; het bly vooruitzigt van zyn rypend koorn,
dat hy in zyne- gedagten reeds tot fchooven bond , word door
eene woedende onweersbui vernield , en het weinige , dat overgebleeven is, gaart hy, met een bedrukt gemoed, in , daar hy
dagt eenen ryken oogst in zyne fchuuren in te zamelen: -en, weid ons lefpiegelend oog over de groove Wateren der
bruisfchende Zeegolven , daar, ja daar, vinden wy ook het
toneel der onbeJlerdi,heid. Met welk een Moed bevaart de
Zeeman dit vloeibaare Element, en heeft by een wind naar
zyn verlangen, hoe tart by Zee en Golven ! alles in de blyde
hoop van eens in de Haven zyner begeerte aan te landen,
dan
helaas! een florin verheft zich, de kundige
fluurman, en de vlugge fchepelingen , boe ook by der hand
zynde , ter in(iandhouding van het dryvend Water- kasteel,
niets kan basten ; het Schip, geteisterd door de baaren , ge
floot, en niets blyfc onbeproefd, maar-raktop'fnd,—
alles Word in de Wateren der Zee bedolven; wie weet, welke
veel beloovende denkbeelden zich deeze fehepelingen gevormd
hadden , om te volvoeren naa het einde hunner Reize , dan
zy zyn niet meer! ja hoe meenigmaalen waant de f er
Zich ryk te zyn ,' en als boven het ongeluk verhe--veling
ven !` doch , rampen verheffen zich, nooit gedagte plaagen
worden zyn lot, brengen hem in eenen korten tyd in armoede
yp ellende, en, boe eertyds gezien en geagt, by moet thans de
hand
Ud3
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hand der Weldaadigheid om hulp en byftand fineeken: --zoo zien wy alles tot niet wederkeeren , en als eenen droom
verdwynen de ten Hemel flygende Adelaar fneeft
even als het in de aarde kruipende wormnpje, dat wy onge.
snerkt. met den voet vertreeden, en wat is by? hy, dig
zich met grootheid fireelt en vleit? als anderen, snoet hy ook
eens den laatilén doodfnik geeven!
Staat stil hier gy Waerelddwingers
beerfehers over anderen , .
eigenbelangzoekers op de puinhoopen uwer
Naasten. komt hier gy Ryken der aarde, Trekken door het goud
verblind die geduurig fchatten by fchatten vermeerdert 0
en van het nodige onderhoud u nauwlyks durft verkwikkeq
-- midden in uw blinkend goud, by bet rammelen uwer fchyven , wordt gy aan uw fchat ontrukt , en alles verdwynt !
Zoo moet , en naar waarheid, elk «frerveling getuigen , dat
alles, wat is en befiaat, de onbefiendigheid omdraagt, van den
afgrond tot aan, het zwerk vertoont zich verwisfeling van lot
van fraud en zeden, en al het ftreelend fchoon,
ons door Natuur zoo mild gefchonken , is kort van duur,
is onbeJiend g: zoo rollen des lvlenfchen dagen , onder gedvqrige afwisfelingen, voort; zyn einde nadert
het lot aller
ftervelingen , de dood, roept hem
zyn rol is afgeloopett
— by legt, aan deeze zyde van het graf, zyne zorgen ne.
der, en ziet het wisfelend lot ten duisteren afgrond zinken,
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Hellevoet/ais,

WENKEN OVEl HET GESCHILVOFRSN EN DE Oj'REGTi1RID.

(Naar het En.gelsch. )

onze Gefchilvoerders herinneren my zekeren V sch , van wel.
kei verhaald wordt, dat dezelve, als hy, in 't raauw ge
zich anders niet weet le redden, zekere flofe uit/duet,-bragt,
die het water rondsom hem heelren zwart ret ft , en hem onzigtbaar maakt.
ENGELSCHE SPECTATOR.
en de
van den
der Mensch.
is het gansch natuurlyk.
lyke
T
de
onderfcheide maate van verflandsbegaafdheden
Menfchen met

uitbreiding
voortgang
midden
kundigheden,
dat, daar
zeer
befchonken zyn, zy ook veele dingen in een zeer onderfcheiden licht zullen befchouwen : als mede dat zy zeer gefield
zulten zyn op, en vast verkleefd aan, hunne eigene opvattingen en ontdekkingen. Het zy een onaflaatend onderzoek na
waarheid, of alleen eenige in 't wilde aangenomene vooroor deelen, de vrugten van onkunde en agtloosheid, oorzaak zyn
to$
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tet het vbrmett van verfchiliende begrippen, het uitwerkzel zal
altoos het zelfde weezen. Weiniger gemoederen ftaan bloot
voor overtuiging : het grootfte gedeelte des Menschdoms wil
zyn eigen begrippen vasthouden , fcbóon misfchien niet in
Iaat om 'er eenige andere rede van te geeven dan dat het
hunne begrippen zyn.
Deeze verfeheidenheid van begrippen is de moeder van Ge.
fchilveering, die een reeks van Eeuwen, zo ten opzigte der
Godsdienstieere als Staatkundige begrippen, plaats gehad heeft.
Weinig 1}ukken in de Godsdienstleere zyn zo vulltrekt bepaald, dat ze geen plaats overlaaten om betwist te worden:
ja eenige Leeríiellingen , die men reeds twee Eeuwen. in ver
oordeelde begraaven te weezen, borrelen weder op,-getlnis
en worden .met eene hitte behandeld, die , by zominigen , op
nieuw daar aan gewigt byzet. In .de Staatkunde willen
zommige kortzigtige verflanden en der Gefchiedenisfe onkundigen , dat alles heden nieuw geworden is ; terwyl , in den
grond der zaake, oude Gefchilvoeringen herleeven.
Staande deeze veelvuldige Gefchilvoeringen , door Gods.
dienstleere en Staatkundè, en de verfehillende begrippen , deeze
betreffende , verwekt , beroept elke Party zich op naare Opregt!ei4. Indien men de flrydende Partyen elk op haar woord
gelooft, bezitten zy beiden zulk eene maate van die Deugd,
als welhaast hun moest opleiden tot eene vriendlyke en vol.
firekte afdoening van de zaak in gefehil. Maar, helaasI
jaaren loopen voorby ; Boeken by Boeken worden 'er ge
te algemeen uitwerkzel hier van is, verhit'-fcbrevn,ht
tering van aart , een grooter verkleefdheid aan de eens opgevatte begrippen, terwyl het Gefchillluk blyft berusten juist
ter plaatze waar men begonnen bath.
De waarheid der zaake is, dat men bet gebrek aan die Op.
regtheid dikmaals poogde te bedekken door een fchynbaar
voorwenden van dezelve: deeze bedrieglyke fluier eens weg.
genomen zynde, vertoonen zich de firydende Partyen in der.
zelver waare gedaante ; de heerfchende trekken , welke zich
daarin opdoen, zyn Hoogmoed, Zelfgenoegzaamheid, en wederzydfche Veragting. Zo veel gefchils , als men dikwyls v ert,
kan zelden de Noodzaaklykheid voor zich in 't midden brengen : niet weinige der hoogstloopendite Gefchillen betreffen
ftukken van weinig aangelegenheids.
Eene onzydige raadpleeging der voornaamfte Twistfchriften
in de laatfte jasren opgefteld, zal toonen, dat ik niet te veel
gezegd heb, met aan te merken , dat mangel aan Opregthcid
dikwerf de heilzaame uitwerkzels, welke men uit de Gefchilvoering tusfchen lieden van kennis en bekwaamheden verwagt.
te , belet heeft. Het is , indedaad , zeer te bevreemden, dat
jieden van gemeldez; (tempel (want van andere willen wy hier
niet
D d 4,
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niet reppen,) zo weinig letten op 't geen hun best in hunne
zaak zou dienen, dat zy in gebreke blyven in dat geen, 't
welk nimmer faalt den ftoutfcen Tegenkamper, die op andere
wapenen vertrouwt, té neder te vellen.
Wasre Opregtheid is eene zo dringende beroeping op het
gezond Menfchenverftand , en welgeplaatscheid van Hart teffens, dat dezelve niet wel kan misfen verhooring te erlangen a
terwyl het mangel daar aan zo naauw verwant is aan hairkloovery en onwaarheid, en, in 't algemeen, zo zeer verbonden
gan ongemaatigdheid en toorn , dat het de beste zaak verzwakt, en de bekwaamfce Gefchilvoerders een belachlyk voor
Indien twee 1\9enfchen in hevigen twist zyn , en-komenbyzt.
dien voeren in eerre voor ons onbekende taal , zal het ons
niet moeilyk vallen te onderfcheiden , wie de beste zaak
voorheeft ; want men mag als een algemeenen regel te nederltellen, die ílegts in weinige gevallen uitzondering lydt,
dat de Man, in geweldige drift ontftooken, ongelyk heeft.
Waarheid is geheel onafhangelyk van bycieraad, en zoekt
geen fleun van dien kant. Om naar eisch te redentwisten, is
het noodig een opregt zoeker der waarheid te weezen, en,
die aan zyne zyde hebbende, valt het handhaaven daar van
gemaklyk.

Wanneer een Gefchilfruk louter befpiegelend is; wanneer
'er waarfchynlyk zo veel van de Bene als van de andere zyde voor te zeggen valle ; wanneer daar over de grootfte en
beste Mannen, met de zuiverfte oogmerken , verfchillend gedagt en gefprooken hebben, wat kan alsdan verkeerder en
onedelmoediger weezen dan overmaatige drift en trotfche
veragting? Nogthans, hoe vreemd dit fchyne , is het meest
over louter befpiegelende punten , dat de Gefehillen loopen ,
en dusdanige driften doen gebooren worden, als kwalyk voegen aan Voorfranders der waarheid , en niet zelden ten ge.
volge hebben , dat de zaak in gefchil een voorwerp van ver'
agting woede.
Eenigen der Gefehilvoerderen vangen den twist aan met
zulke betuigingen van Opregtheid en onderlinge goedwilligheid,
dat de Leezer, of Hoorder , ongevoelig met hun wordt Inge.
nomen, en zich gelukkig agt, dat hy. in 't einde, liet be_
twiste fuik op een vryen , en tellens heufcheu, trant zal ten
einde gebragt zien. Dan welhaast ontdekt hy zynen misslag,
en herinnert zich het bedryf der gemeenfee kampvegters , die,
eer zy beginnen , elkander de hand geeven , niet uit genegenheid, maar enkel als eene pligtpleeging.
Opregtheid gaat eigenaartig gepaard met zagtaartigheid , en
van alle wapenen ooit in gefchilvoering gebezigd, is deeze het
nuttig(èe. Een Man , die zyn drift weet te beteugelen , bedient zich van alle voordeelen ; dewyl hy eerre bedaardheid

be-
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bezit, welke hem in ftaat (telt om elk voordeel op te mer•
ken: en die zelfde bedaardheid zet hem aan om alle mogelyke
infchiklykheid te gebruiken ten aanzien e van de ongemaa•
tigdheid zyner Yartye. Zyne meerderheid laat zich zien in den
aanvange: en, indien het zelf gebeure dat hy de •zwakfte zyde
voorftaat, indien hy verkeerde begrippen ingezoogen heeft„
en in de overwinning faalt , gaat zyne nederlaage niet vergezeld met vernederende omftandigheden. Hy heeft geene ge
verwekt of gaande gemaakt, en geeft-voelighdtpm
bedaardlyk eene zaak op , welke by niet langer houden of
verdeedigen kan. Waarom zulk Bene geaartheid en gedrag niet
dikmaaler in het ftrydperk der Gefchilvoeringe te voorfchyn
treeden , valt niet gemaklyk te bepaalen: dewyl het natuurlyk
is te veronderftellen , dat Mannen van verfzand altoos moesten neigen tot die wyze van verdeediging , die, hoe de zaak
ook afloope, de meeste kans ftaat om wel te flaagen, en 'er
met eere af te komen.
Het is, nogthans , by mangel aan zulk eene ge(teltenisfe,
dat meest alle Godgeleerde en Staatkundige gefchillen, die als
afgedaan fcheenen , op nieuw weder opgehaald, en met zo
veel vuurs voor en tegen betwist worden , als toen zy eerst
ter baane kwamen. Zhmwylen blyven zy eenigen tyd vergeeten , tot zy weder ter baane gebragt worden door zeker flag
van lieden, die, onbekwaam om wat nieuws voor den dag
te brengen , zich verbeelden eene veel beduidende zaak uit
te voeren , wanneer zy oude bewyzen , door 'er eene andere
gedaante aan te geeven , pp een verblindende wyze aanvoeren.
Zo rustloos is zommiger menfchen geaartheid, dat zy zich
niet gelukkig agten , dan wanneer zy twyfelen aan eene reeds
uitgemaakte zaak , en anderen verbysteren door het aanvoeren
van Vraagflukken , welker beantwoording boven den kring
loopt der Menschlyke kundigheden.
Veel goeds kan men zich niet belooven van Gefchilvoer.
ders , wier gemoederen in een ftaat van verbittering zyn , en die
zich meer bezorgd toonen om hunnen Naam vermaardheid by
te zetten , en hunne bekwaamheden ten toon te fpreiden, dan
om de waarheid voor te ftaan en te verdeedigen. Van lieden
van deezen ílempel Opregtheid te wagten, is noch natuurlyk,
:toch redelyk. Hy, die eene byzondere Leerdelling of Begrip
verdeedigt of aanvalt, enkel om te toonen hoe halflarrig, en
hoe lang, hy kan gefchil voeren , laat zich, ten besten geao•
men, door eene jammerhartige eerzugt vervoeren : en , in ge.
valle hy of Opregtheid of gemaatigdheid ten toon fpreide ,
het moet weezen door zich te gelaaten dat geen te bezitten,
't welk hy met de daad derft. Wanneer de beweegreden wei.
gig pf geen verband heeft met het voorwerp, moet het laatulo
Dd5
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in, evenredigheid lyden s en, wanneer de beweegreden in hog.
moed en trots fchuile , kan men niet verwagten , dat de Man ,
door zulke beginzels gedreeven, . zeer fchroomvallig zal weezen . in het aanwenden van zodanige middelen , als ter herei.
tinge van zulk een einde kunnen firekken.
Een groote ophef van Gemaatigdheid heeft, in den laattien
tyd, veelen bedroogen. Maar de ondervinding heeft tevens
ten overvloede geleeraard , dat deeze niet zo zeer de eigen
zelven dan wel . het Wagtwoord van-fcbapisvndePro
eene Party. Zommigen der grootte Bygeloovigen , en onver.
zoenbaarfte Gefchilvoerders van deezen tyd , willen gaarne
den raam draagen van Gemaatigde Lieden, en neemen de gedaante aan van Opregtheid , van Onpartydigheid. Op hun
past eerre oude Gefchiedenis. Zeker Heer vroeg een ander,
of de Heer * « * * geen IPerdraagzaarn snap was ? en kreeg ten
antwoord: $ Ya! by is Onverdraagzaam van herdraagzaansheid!•

DE IOOGOP(EHL MLLr)E XONINGLYKE GODGELEERDE.

Eene waare Ge/chiedenis (*),
nder de Koningen van Engeland , ftaat JACOBUS nE I voor
^J den Man bekend, die den naam van een Koninglyk God-.

O

geleerde mogt draagen, en in die hoedanigheid door de Godt

geleerden der bovendryvende Partye als aangebeden werd.
Veele voorvallen dranger hier blyk van ; een zeer meldenswaardig is het volgende.
De Lieden in Engeland , die onvergenoegd waren over den
vastgeftelden Godsdienst , waren te talryk, en van te. veel aan.
ziens, om niet geregtigd te weezen tot een ftaatlyk gehoor,
't geen zy verwierven, Diensvolgens werd 'er eene Zamen,
komst te Ilaraptancourt vastgefteld, op welke acht Bisfehop,
pen en vyf Dekens verfcheenen, om 's Konings Party te onderfchraagen, .,in tegenkanting van de PuriteinJche Godgeleerd?n. Uit het ongelyk getal en den rang der ftrydende Par.
tyen viel Iigt op te meaken, welke de uitilog zou weezen.
De meest in 't oog loopende Perfonaadje in deezen kring
was de Koning zelve, wien thans de gunfiigfte gelegenheid.
gebooren werd, om, ten aanhooren zyner hem bewonderende
Onderdaanen , de uitgebreidheid zyner Godgeleerde kundighe.
den ten toon te fpreiden. Op deeze liet by zich niet weinig
voorftaan ; en zyn trots , in dit geval , ontving niet weinig

voed-
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voedzel uit de 'toejuichingen , welke hy , by den aanvang
Geezer .l3yeenkotnst, flit :den mond van de voornnamfte Godgelejrden ontving, dire, als om ftryd , den Vorst den wierook
4,fr vk;ierye , toezwaaide.
Bisícchop BANCROFT•. viel op : zyne knieën , en uitte deeze
voorden: Ik . verklaar., tnyn hart fsnelt van vreugde, ons dat

de lltnagtige DOD, in zyne. byzondere gunjie, ons zulk een Ko.
uieig .gefchonken heeft, ;als,. 'er zints den tyd van. CHRISTUS sliet
De , Kanfeller EGERTON merkte op: dat hy
^gewee.t is
psmnser een • Koning en , Priester zo volkomen in één Pr/oat
vereen;gd gezien halt! En de Aartsbisfchop WIIITGIST,
bee nog hooger , wille n de :',$ rengen , riep, by zeker Voorhel
door den Koning _ gedaan, . als in verrukking uit,:, Ontwyfelkaaf (preekt uwe Maiefleit .door den byzonderen byf/and vatt
Gons (eest l
..
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Eene Tyrolfelle Vertelling,

(Uit Mr . CAMPUELL'S. ; ourngy over Land to India.)
►ugsburg verlaatende', reisde ik, door Beyeren, een langen
weg eer ik den Tyralfchen grond bereikte, van welks na,
tuurlyke fchoonheid Ik zo veel gehoord had, en daarom intrad vol van de .grootfe, verwagtingen der voldoening, welke
de fchoonheden der Natuure nooit misfen my te verfchaffen.
Ik vond my hier, in niet bedroogen , maar de ondetvinding overtrof myne reeds hoog opgevoerde verwagting.
Het eer(le, 't welk den Reiziger trefc, als by van Beyeren
komt, het Tyrolfche intrekkende, is de Sterkte van Cherink,
gebouwd tusfchen twee onbekliwbaare rotzen , die Tyrol van:
bet Bisdom Freifingen fcheiden, Zo ryklvk heeft de Natuur
voorzien in de beveiliging van dit Land voor eenen vyandly.
ken inval, dat 'er geen weg is, derwaards leidende, of dezelve
;loopt door eene zeer naauwe engte tusfchen hykans onbe.
klimbaare bergen; op deeze rotzen en de hoeken deezer door.
gangen heeft de Keizer Sterkten en Schansfen aangelegd ,
zo wel geplaatst , dat zy alle de valeyen en toegangen beneden
hefryken.
Naa veelvuldige bogten en wendingen gemaakt te hebben door
bergen van eene verbaazende hoogte en een ontzettend voor.
bomen, begon ik af te daalen-, en kwam in de fchoonfie valei,
welke myne oogen ooit aanfchouwden,
diep, lang, en
omriogd.met verbaazend hoozer :dan een rpyl breed,
ge
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ge bergtoppen, en vol verfcheidenheids door Natuur en kunst
waar uit eene vereeniging dier beide gebooren werd, welke
aren- fchaars ontmoet , eis- die teffens het' oog bekoort des
Landbouwers , en van hem die een Waaren finaak heeft voor
de fcboonheden der ongehaavende Natuur. Van de hoog.
te nederdaaleude, vertoont zich her geht+el in volle grootheid.
Dp fchoone Rivier de Inn loopt 'er in de lengte 'dor, en de
oevers zyn vol van kleine Dorpen , terwyl een aantal kleiner firoomen zich in verfcheide bogten wenden, en zich -fchy.
pen te haasten om de fchatting aan , de hoofdrivier af te leg.
gen.
Hier voelde ik myn hart overtielpt door aandoeningen van
verrukking, welke alle de werk[lukken der Kunst nooit kun men te wege brengen, Hier drong. de Natuur met alle kragt
onwederfiandlyk op myne zinnen in , en, dezelve gevangen
heemende, drong zy van my af eene erkentenis van haare
Oppermogenheid. Hier weeken trotsheid , eerzugt, trek tot
grootheid en raagt , en al de met klatergoud overdekte bekoorlykheden , waar door hebbelykheid en gewoonte den
geest ver!laaven , om plaats te maaken voor de gevoelens van
,overeenítemming , zuiverheid , eenvoudigheid en waarheid,
Nier fcheen de Voorzienigheid, op de overtuigendae wyze,
deeze taal te voeren: „ Kom , dwaaze Mensch ! verlaat het
„ woelig wild tooneel , de eindlooze woeling , de vergulde
,, dwaasheden , de valfche en bedriegende vermaaken , dgor
„ kunst gebooren, om u van de waare af te trekken koran
woon hier -.-- en beoefen de Natuur in Kaaren
„fchoot." Hier, ach! hier, riep ik uit, in eene verruk
welke my, voor eene wy!, van alle andere overweegin--king,
gen aftrok, hier wil ik altoos blyven, De bekooring was al
te fyn gefponnen om de harde trekken van het daadlyk beItaan der dingen te weereu; en alle deeze begoogelingen ver.
dweenen vo if een heirleger van droeve waarheden -- ont.
redderde zaaken verafzynde Familie , en welker veraf
zyn van dag tot dag vergrootte de gevaaren en moeiIykheden van eene lange en onbeproefde reis en de
Oosi.Indién, met al het onzekere daar te ontmoeten, op den ag•
tergrond.
ik liet myn hoofd vol kommers hangen ;. een gebed uit
Hortende voor myne Familie , en flerkte voor myzelven , en
dat wy eens by elkander mogten komen in eene plaats, zo ver.
rukkend als die, welke wy doortrokken : ik verviel in eens
laaggeestigheid, geëvenredigd aan de hoogte der verrukking,
waar toe ik my opgevoerd gevonden had.
Te midden van dit alles werd ik uit die mymering opga.
wekt door tnyn Voerman , die my een hooge en zeer Veile
rots aanwees, en verzogt dat ik die in opmerking zou neeWW
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men. Niets buitengewoon opmerkenswaardig é daar aan bel
(peurende, vroeg ik wat hy meende met myne aandagt daal
op te willen vestigen. Hy voldeed aan myne nieuwsgierigheid door eene Vertelling , die ik zo na mogelyk, vertaald,
net zyne eigene woorden zal opgeeven; in de daad, -ik prentte het verhaal zo veel mógelyk in myn geheugen, en durf
u verzekeren , dat de opgave niet van de vermelding ver.
fchilt.
„ Gy moet weeten, myn Heer ! (want elk weet het) dat alle
de Bergen rondsom ons heenen de woonplaatzen zyn van goede en kwaade Geesten de Iaatstgemelden doen Heeds
allen kwaad,, 't geen zy kunnen verzinnen , om het Landvolk
te plaggen — als hun op een daalweg te brengen in de fneeuw te finyten en te finooren het vee te doom
den, door het van de fleilten af te doen ftorten ja,
wanneer zy niets dimmers kunnen doen, door de melk der
Geiten te doen opdroogen en zomtyds tusfchen de Jongelingen en jonge Dogters hindernisfen te verwekken , die
het voltrekken des Huwelyks veeren. Tien duizendmaal
zyn zy vervloekt! Reeds twee jasren geleden zou ik getrouwde
geweest -- en heden gewis twee kinderen hebben; doch.
die booze Geesten hebben het verhinderd. Met één
woord, myn Heer! waren het de goede Geesten niet, die zich.
Reeds bezig toonen, (en de gezegende Maagd weet dat zy
de handen vol hebben,) om die heillooze uitwerkzels te weeren deezer Duivels, de geheele plaats zou woest zyn, en 'er
leefde geen Mensch , geen Geit I"
Hier kon ik my niet langer ernftig houden ; maar borst,
rnyns ondanks, in een hevige vlaag van lachen uit. Dit ftoorde hem dermaate, en maakte hein zo moeilyk, dat hy wei.
Eerde verder met zyn verhaal voort te vaaren; maar onophoudelyk zich " kruiste op 't voorhoofd , den hoed afgenomen
hebbende , onder het uitboezeroen van veele fchietgebeden ;
nu en dan het oog op my flaande, met een mengzel van fchrik
en wantrouwen op zyn geland; nu en dan het gebergte aan
als vol vreeze dat de booze Geesten op ons af zou--ziend,
den komen.
Myne nieuwsgierigheid was opgewekt door het wonder
vreemd begin zyns verhaals; en ik hefloot, ware het moge
weder aan 't vertellen te helpen: ik verzekerde hem,-lyk,hem
dat ik met myn lachen niets kwaads gemeend had ; dat ik al
te ernttig over zulke zaaken dagt om 'er mede te fpotten
en, 't geen meer hielp dan alle deeze betuigingen • dat ik zyn
$eekpenning zou vergrooten , indien by wilde voortvaaren
met de Gefchiedenis te vertellen. Hy voer in deezer voe.
ge voort.
„ Wel, myn Heer! gy zegt niet te willen (potten met deeze
Gees•
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dit is, in de daad, gelukkig voor u.
VlatE
beestefi
'er ook van zy, St. an zy onze Geleider, en brenge ons be.
houden te Innfpruck. Even zo was de groom MAXIMILIAAN
gewoon met deeze Geesten te lachen; en ik zal u vertellen
hoe by deswegen gefraft werd --- en dit was 't geen ik
u juist vertellen wilde. De Keizer MAXIMILIAAN, die roem
der Wereld , (by is nu in den schoot van de gezegende Maagd
in 't Paradys!) nog Aartshertog zynde, eer hy Keizer werd ,
lachte altoos met de vrees des Laudvolks voor deeze Geesten een oud Priester waarfchuwde hem , dat by dit zou
naalaaten , ten einde by, wegens zyne onbezonnenheid à niet
mogt geftraft worden. Op zekeren dag ging hy ter Jagt, en
aan den voet van dien Berg fprong een allerfchoontle wilde
Geit te voorfchyn. Hy Echoot , en 't was mis, (de eerfile
fehoot die hem in verfcheide jaaren mislukte ; di t behoor.
de voor hein eene genoegzaame waarfchuwing geweest te
zyn;) by zette nogthans het Beest na, £shoot andermaal; 't
was weder mis. het Beest Rondt nu, en dan ftil binnen fchoots alles te vergeefsch; hy zette het voort tot het vallen van den
avond, wanneer de wilde Geit op één oogenblik verdween,
en de Aartshertog zich als 't ware in 't midden van 't gea
bergte begraaven vondt. fly poogde 'er uit te komen , maat
te vergeefsch ; hoe verder hy liep , hoe verder by afdwaalde,
en hy zwierf twee dagen rond, heilige Maagd bewaar ons! in da
akelige holen van dit gebergte; leevende al dien tyd van wi(•
de besfen. In den tweeden nagt begon by te denken aan zyn
gebrek van geloof, aan het waarfchuwend zeggen van Vader
JF.ROnIMUS; by viel op zyne knieën, weende en bad den geheelen aagt; de H. Maagd verhoorde zyne gebeden; by was
een goed Mensch , en bovenal een Keizer. God zegene u en
my! by zou omgekomen zyn ! ---. — In den morgenhond
kwam by hein een fchoone Jongeling, als een Boer gekleed;
deeze bragt hem Brood en Wyn , verzogt hein dat by zyn
en by deed her, gelyk gy denken
geleide wilde volgen
Maar, 8 gezegende Maagd! denk
kunt, heel verblyd.
eens naa hoe groot zyne verwondering moet geweest zyn
toen by de vlakte van 't gebergte weder bereikt halt , ver
Jongeling oogenbliklyk aan den voet van dien (lei.-dwen
len rots, welken ik u aanwees, en die, zinrs dien tyd, bekend
geweest is onder den naam van 's Keizers Rots. Gy ziet
hier uit hoe vol gevaar deeze plaats is; en welke fchroomlyke
Geesten het moeten weezen , die een Man als de Keizer niet
ontzien. 117yns oordeels is het best niets tegen deeze dingen
te zeggen , gelyk eenige Ongeloovigen doen; de El. Maagd te
Beren, en een goed geweeten te bewaaren; dan zal men minst
te vreezen hebben."
Toen by zyn verhaal uithadt, waren wy in 't Bezigt van
)
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Inn.rpruck gekomen. Ik kon myn lachen anderwerf niet in
houden; doch vergoedde dit en het voorige door den ft ek•
penning.
Te Innfpruck onderzoek op dit geval doende bevond ik,
met de daad , dat MAX M1LIAAN in het gebergte aldaar vera
doold geweest was; dat een Boerenknaap hein te regt biagt,
en toen fchielyk wegliep ; al het overige was het byhangzel
der Overleeveringe , gegrond op de bygeloovige vrees des
Landvolks.

DE PORTUEEESCHE BELIZARIUS.

on
Koning van Portugal, die de Kroon verwierf
DD
door het winnen van den grooten Velddag van Rljubarro•
ta, op den 15 van Augustus 345 geflreeden, was zo zeer
JOHN,

1

verLekerd van de toegenegenheid zyner Onderdaanen, dat by
menigmaal wandelingen deedt zonder van iemand vergezeld te
weezen.
Op een dier morgenwandelingen, zag hy een kreupelen en
blinden Grysaart, tegenover een beek gezeten, wagtende tot
dat 'er iemand voorbykwam , om hem te geleiden over den
plank , ter vervordering van zynen weg. Dewyl 'er niemand by de hand was, dan de Koning , om hem deezen
dienst te bewonen, tradt deeze te hemwaards, nam hem op
de fchouders, en bragt hem, over de beek, op tien weg.
De arme Man, verwonderd over de gemaklyke wyze op welke hein deeze dienst beweezen was, betuigde: „ Ik wensch„ te dat Don Doerr een geheel Leger hadt van zulke ilerke
„ Soldaaten , om den trots der Castiliaanen te vernederen,
„ die any zo kreupel maakten."
Op 's Konings verzoek gaf hy een verflag van de onderfcheide Gevegten, in welke hy zich ingewikkeld gevonden
hadt. Uit dit verhaal ontdekte zyne Majefteit , dat deeze
Man niemand anders was dan FONSICA, de dappere Soldaat,
die aan zyne zyde geflreeden hadt in den Slag van Aljubatrota, welke de Kroon hem op 't hoofd zette. Diepgetro%n
van dien Man in zulk een noodlydenden (laat te zien, veroogt hy hem den volgenden morgen aan 't Koninglyk Paleis te komen, om te mogen weeten hoe het bykwame dat
men zulk een Held verwaarloosd hadt te bezorgen.
„ Na
„ wien zal ik vraagen ? " fprak de Ongelukkige.
„ Na
„ uw dapperen Strydgenoot in den Slag van d jubarrota," antwoordde de Koning, en ging heenen.
Een Perfoon, die, op een kleinen affiand , dit gezien en
gehoord hadt, vervoegde zich by 'oNszcA , onmiddelyk naa
dat
---
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dat de Koning vertrokken was, en onderrigtte hem wat Dolti
gedaan hadt. „ Ach!" riep by uit, van zyne verbaasd.
beid bekomen zynde , „ ik ben nu overtuigd van de waar.
„ heid des veelmaats herhaalden zeggens . De Schouders der
„ Koningen zyn gewoon zwaare lasten te draagen. Ik
„ verheug my her beste myns leevens befteed te hebben ten
dienfte van eenen Vorst, die den kreupelen tot voeten en
,, den blinden tot oogen is!"
JOHN

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

en moet in alle zyne handelingen zo te werk gaan met
de menfchen , als men begeert door hen behandeld te
1.
dit is eene Euangelifche Les, en indien deze
worden
meer in de zamenleving werd in agt genomen , men zou over
't algemeen veel gelukkiger leven , en zich bevryden van veele kwellingen.
Slegte menfchen zyn altoos gevaarlyke lieden, en het bederf in eene Maatfchappy. — Zy zyn gevaarlyk voor hun
die 'er zich mede inlaten, om dat ze niet ontzien de mening
en woorden van hunnen evenmersch te verdraijen , wanneer
zy flegts begrypen , dat het tot hun eigen voordeel ftrekt. —
Vermy denzulken zo veel in u is, mag men elk goed mensch
met net hoogste regt aanmanen ; vermy, zo veel in u is, u
ooit met zulke menfchen in eenige reden in te laten , voor.
al om met hun in ern(tige discourfen te komen ; want zy
zyn gevaarlyk, en leggen zich toe op uw bederf, waar zy maar
kunnen of mogen.
C. v. D. G.

DE RYKAART EN DE WYSGI:eR.

en fchatryk Per/laan vroeg den Wysgeer snor, al 12+chende,
hoe het bykwame , dat men Mannen van Vernuft zo
E
dikmaals zag ten huize der Ryken en Vermogenden , en

men deeze laatstgemelden nimmer onder het dak der Lieden
van Vernuft aantrof? „Het is," antwoordde SADI, „ om„ dat Lieden van Vernuft de waarde der Rykdonimen kennen;
„ maar de Ryken onkundig zyn van de waarde des Vernufts."

MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.
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i. o

(Vervolg en Slot van U. 386.)

m nu de zaak in gerchil zich met juistheid voor
te stellen, heeft Men, zo als i:: het voorbygaari
reeds gezegd wierdt, van die zwarte lyst van onhéilen,
ongemakken en wederfpoeden, welke zich aan ons voordoet, 'zeer veel af te trekken. De zodaanige tech, die de
boosheid, nyd en afgunst,. der wereld haar zelven 'be t
rokkent, of deeze, welke als gevolgen van .menfcheivk
verzuim en onvoorzichtigheid , nog meer als de droev-ige nasleep van onmaatiglieid eri. ongebondenheid , eigen
aan hun, wiep zy traífen, geenzins aan GQde, te-artig
wyten zyn , mogen en moeten wy met ílilzwygen voort.ygaán. Ja de gedachte, 'lat een vast geftel, de vrucht
van noesten arbeid en ingetogenheid , zo wel als de tydelyke welvaart, tot een gezegend nagif cht overerve,
verbiedt ons, het droevig lot veelei kinderen, van hunne
geboorte af rampzalig., en in armoede gedompeld, "aan
iets anders , dan aan de zonden hunner Ouderen, toe te
fchr y.ven : nadien ,, de hheere, volflens de Wet, de misdaad dir Vaderen bezoekt `ian de kinder en , aan het der.
de en vierde lid der geenen , die Hem haaten: (Exod,
XX: 5.)
Eindelyk, de Deugd zoude in naare eerlyke poogingen
gewisfelyk op aarde beter flaagen , en aan min grievende telo'rftellingen onderhevig .zyn, indien éderom,
ik zegge niet God, maar liet .tegenflreevend Zelfsbelang,
en de laagé driften der Stervelingen, den valfchélyk gëi
zegden wanzegen niet t'oortbragten.
Na zo veele uitzonderingen valt het in het oogé, dat
het onderfcheid der bedeelingen, ook ten aanzien van
EC
liet
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liet kwaade, 't welk uit den aart der dingen vloeit, of
van de Oorzaak onzer onvolmaakte Natuure afflroomt ,
zeer aanmerkelyk verkleent. Immers het menfchelyk
lichaam is eenerlei, vereischt eenzelvig vocdfel en onderhoud, en slaat bloot aan gelykfoortige , of weinig
verfcheelende, toevallen. De lucht verders, die wy ademen , dat voertuig van meenigte kwaalen, is aan allen
gemeen. Haare Winden begunftigen of fchaaden aan Handel en Zeevaart, zonder aanneemmge des perfoons: even
als het Onweder, de Regen en Zonnefchyn , naar de
wetten der Natuure, van den Schepper vastgetteld, den
Akkerman blyft bedroeven, of verheugen. Gezondheid
dus afgewisfeld door pyn , of ziekte, en voorfpoed ge
bepaalt het onvolmaakt en wan--mengdtfpo,
kelend geluk aller menfchen; en de bygebragte Aanmerkingen toongin ons, hoezeer de Voorzienigheid ook ih
deezen ftaat der beproevinge de wetten volge eener blykbaare onzydigheid.
2. Het valt echter niet te loochenen, of een zamenloop van oinffandigheden brengt niet zelden te wege,
dat zommigen, ook buiten hunne fchuid, en zelfs zonder
Benig toedoen van anderen, in zwaardere onheilen -gewikkeld worden, dan het doorgaand lot der wereld medebrengt. Tyd en toeval, naamelyk, wedervaart aan
alien, onder de Goddelyke toelaating. Een ongelukkige
val berooft dus wel eens den Vader en Verzorger van
een talryk gezin voor altoos van het gebruik zyner fris
ziekte kluistert ten-fcheldmatn.Ebfed
zelfden tyde den oudtlen Zoon aan zyne legerftede, en
derzelver gevolgen dellen hem buiten ftaat het gemis
van het Váderlyk gewin eenigermaate te vergoeden. Een
geweldig Onweder, brand 'en verwoesting veroorzaakende, vernielt de geheele . welvaart dier ongelukkigen , in
het midden van hun lyden. In het kort, het valt
ligt, zich voorbeelden van overgroote ramp te fchetzen,
en de ondervinding levert zodaanige , of zoortgelyke, in
waarheid op. Moeielyker,, zo niet ondoenelyk, is het,
hun lot tot het gezegde peil eener gelykmaatige Geluksbedeeling onder de menfchen terug te brengen. Wy zouden dus konnen opmerken, dat dusdaanige opeenílapeling
van onverdiende onheilen en wederwaardigheden by uit
zeldzaam zy, en als eene uitzondering op het door.-tlek
gaand beloop der dingen, te hoog voor het menfchelyk
vernuft om derzelver rede aan te wyzen t mag befchouwd
wor-
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worden. Wy zouden ons hier mede konneri vërt'choonen, indien wy over dit duister onderwerp weinig licht
in ítaat zyn te verípreiden; en, dewyl wy ons geenzins
vermeeten de wegen der Goddelyke Voorzienigheid te
Jonnen doorzien, jzoude het welligt genoeg zyn, over dit,
bi2iter2gewoon zamenvoegfel. van druk een nederig ftiizwygen te bewaaren in .one Wysgeerige Proeve.
Wy waagen echter de volgende gisfinrben, om het ongemeen verfchynfel van zwaaren rampfpoed, zo veel irn ons
is , te doen zamenttemmen met onze geliefkoosde ftellin e.,
elyk hevige florinwinden, guure buien, en felle on
weders, altoos draagelyker zyn voor den Reiziger, wier
zy op weg overvallen, dan dezelve eenen te huiszitten
alzo íchildert de verbeel--denBfchouwrty,
ding ook den last der levensoinge\-àllen zwaarder af, dart
zy in waarheid zyn. Verders het eerfte gevoel der on
heilen moge, eemgzms om de gezegde reden, ondraagelyk fchynen, de tyd, die gelegenheid verfchaft tot nadenken, en de gewoonte, welke de mogelykheid van het
doorftaan der treffende elende voldingt, brengen rasch
eenige verligtinge aan. Voeg hier by, dat het bezef der
nogelykheid an Benen ergeren toetland, dan hem bejegent, Bene heimelyke ftof tot vergenoegen oplevert aan
eiken Lyder. Daar*egoven, naar gelang het lot der eendigen akeliger is, en het ongeval, dat hun treft, blyk
baarder buiten hunne fchuld hen overkomt; wordt het
mededogen van anderen fterker aangezet tot liefderyken
byftand: en, wie zal loochenen, of het genot dier wel
mindert niet alleen het 2edelyk-daighemtn
gevoel der onheilen, nmálar verfchaft tevens den verdruk¢
ten een moedgeevend uitzicht 5 en eene ttreelende zelfsvoldoening. De hoop, eindelyk op verligting van druk,
en betering van toeftand,blyft ook den reampzaligt en fterveling by, en werkt doorgaans met meerdere opbeuren
de veerkracht, naarmaate het pak der wederwaardigheden zwaarder weegt. Uit dit alles blykt ons, hoezeer
<bet verfchil tusfchen de hevigfce en minhevige tydelyke
onheilen, die deezen or eenera treffen, in grootheid afneemt, wanneer men dezelve minder naar de infpraak ee
er rnisfeidende verbeelding , dan wel volgens naaren wer.eiilyken aart, beoordeelt. Wederom, letten wy op de
gevolgen der levensongevallen, dan befpeurt men ligt
dat zy den mensch in .zodaantgen ongtnftigen toetape
;

,
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op deeze wereld plaatzen moeten, als wy reeds in onze
amnmerkingen over de-fellige Geluksbedeeling befchouwd
hebben. Maar hier uit volgt, dat, in het geweld der
aerfte , en herhaalde fchokken des wederfpoeds, het onderfchèid van meerderen of minderen ramp voornaamelyk
zoude moeten gezocht worden.
Edoch pyn en fmarte, tegenfpoed en onheil , bejegent
vroeg of laat aan allen , hoezeer in ongelyke maate.
Men befluite echter niet te rasch , dat in deeze Bedeelingen geene evenredigheid plaats grypt. Immers, wie doorziet ten vollen hoe naauwkeurig het lot en de droevenis des menfchen zy afgemeeten naar de kracht zyner
aandoenlykheid, of naar den trap zyner redelyke kennis , waardoor by het gewigt zyner ongevallen of minder gevoelt , of kloekmoediger uit pligtsbezef doorftaat.
Iet is toch iets meer dan loutere gisfirig, dat de Voor
anderen geene, ram--zienghd, ezn
pen zendt, en welke de maate van tydelyk onheil zommrgen op eens, veelen by tusfchenpoozen, toedeelt, het
kruis naar eens ieders kracht heeft afgereeten, en, met
één woord, de aardfche beproevingen alzo geregeld, dat
zy hun, die het lyden waardiglyk draagen, een gantsch
zeer uitneemend eeuwig gewigt van heerlykheid werken zul.
len_; welk eindelyk alle mogelyke onevenredigheid tus•
ichen de aardfche bedeelingen zal wegneemen , of ver
-nietg.
3. Maar de ontydige dood van veel beloovende Braaven , buiten eenige aanmerking van onmaatigheid , of
fchuldige roekeloosheid , hun fterfuur weleens verhaastende, fchynt eene andere gelykfoortige tegenwerping
tegen onze ílelling. Edoch, wat klaagen wy over den
Jongeling , dien onze droefheid ten grave brengt ? of
}leeft niet de mannelyke leeftyd, heeft niet de ouderdom, liet is waar zyne genietingen , maar ook zyne zorcn, lasten, ongemakken en verzoekingen? Is 'er dus
eene voldoende reden om eenen vroegen hood zo by
tiitilek rampzalig te lchatten boven Benen langeren leeftyd? Zuchten bedrukte Bloedverwanten niet yeelmaalen
eigenbaatig over hun verlies? en leert niet even dikwerf
de uitkomst dat een rechttydige en weldaadige dood
den Vriend der Deugd aan de felfle onheilen van zyn
Gezin, of Vaderland, onttoogen , en voor meenigte van
gevaaren behoed heeft? Hoe het zy: het betaamt geen
Christen zich te bedroeven , als geen hoop hebbende.

Int.
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Immers wy weeten, dat fterven geen ophouden van beItaan, maar eene voortduuring, of gelukkige verandering,
van leeven is. Wy gelooven verders, dat de Voorzienigheid de nevelen, die ons hier beletten de Waarheid in
vollen glans te zien , zal opklaaren ten dage des Oordeels, wanneer haare Wysheid het twyfelachtige der tegenwoordige Bedeelingen gantfchelyk that te rechtvaardigen. --- Intusfchen, tot zo lange dit tydfcip opdaage , houden wy het daar voor, dat het gezegde ons geen
geringen grond geeft, om te vertrouwen , dat, de rampen.
uitgezonderd, welke de mensch zichtelven, en anderen,
berokkent, de ftervelingen doorgaans eene maate van geluk genieten, die met de verbaazendite Wyslieid van den
Algemeenen Vader geëvenredigd wierd.
C. Wy hebben, ten einde wy dit onderwerp van alle
zyden gadeiaan, nu nog een vluchtig oog te werpen op
den gelukitaat van onderfcheidene Volkeren. Hier nochthans doet zich aan onze befpiegeling zo ryke ' itoffe
voor, dat wy, welverre van haar uit te putten, of zelfs
te doorloopen, naauwelyks iets anders ons voorftellen
dan meer ervaarene Mannen uit te lokken, om, na een
dieper onderzoek en grondiger nadenken, zich hier over
uit te laaten, en voort te werken op onze hoedaanige
aanduidingen (hints). Bene verfchillende luchtgefteltenis,
naamelyk, onderfcheiden geaartheid van den grond, mee
trappen van rykdom en armoede, de ongelyke-nigerl
duuring des levens, en veele uit elkander loopende toevalligheden, zo wel als de verfcheidenheid van nationale
zeden, doen zich van f}onden aan ter onzer befpiegeling
voor, ten einde wy wederom befluiten mogen, dat de
maate van geluk, op zo veelvuldige wyzen daarget}eld ,
meer in fchyn, dan in waarheid, onevenredig zy onder
de menfchen.
Hoe akelig zou de nacht, fchier den geheelen Winter
duurende in de gewesten naby of onder eene of andere
der poolkringen gelegen, niet te achten zyn ; wanneer
haare duisterheid, behalven door het lice t van Maan en
Sterren, geeinzins, en wel inzonderheid, gemaatigd werd
door de glintterende fiieeuw, en het fterk ftraalend licht
des Noorden. Hoe ondraagelyk zoude niet aldaar de
koude zyn , ten ware juist die Landen gvervloed van
brandflofe, en dikke beestenvachten, opleverden, om dat
onheil te weeren. Daarentegen omtrent des aardryks
iniddcllyn groeit het boomgewas veelig op, en is dooi
Ee 3
zy-
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zyne breede fchaduw, en volfappig ooft, eene aangenaa.
me afweering, en ftreelende verkoeling, by de brandende
tonne. — Sommige dorre ftreeken, het is waar, verichalfen
ter naauwernoode voedfel aan den fehraalen Akkerman,
terwyl wederom andere oorden als de voorraadfèhuuren
der wereld te achten zyn , en door de gelegenheid tot
den handel in welvaart en rykdom toeneemen. Maar ,
gelyk ten aanzien van de byzondere Randen eener Maat
zo twyfelen wy, welk deezer Volkeren geluk•-ichapye,
kigst te achten zy , wanneer men iets meer dan de
fchors, of het uiterlyk aanzien der dingen, gadeflaat. De
natuur toch is met weinig te vergenoegen , en haakt
Beenzins naar enb^kerade genietingen • terwyl de zorgen
by den aanwas der goederen niet het minfte afnemen,
de behoeften vermeerderen , en de uitfpoorige eisfchcn
van ydele pracht, en dartele weelde, den mensch allengs
ontzenuwen, van zyne veerkracht en waarde berooven,
tot eenen verachten flaaf misvormen , en ten val brengen. Voorts heeft ieder Land, althans in het oog
van den inboorling, zyne fchoonheid, bekoorlykheid,
en, het zy uit zichzelve, het zy door zyne ligging, middelen en wegen open tot bevordering van het beftaan
en de welvaart der ingezetenen : tevens heeft hetzelve
zyne onvolmaaktheden, die der íloffelyke wereld eigen,
en van haare natuure onaff cheidbaar, zyn. Hier is het
water, daar de lucht, of winden, ginds wederom het onderaardfche vuur, door zyne verfchrikkelyke uitbraakiiigen, geweldige omkeeringen, en verwoestende lchuddin.
gen , het meest te duchten.
Waar een beftendige en heete Zonnefchyn de Volken
braadt, ontfteekt zich ligt de vernielende pest, en hevige
befinetting: elders, waar eene flrenge koude den onvoorzichtigen weldraa bevangt, hiaat de tcering om he harte,
terwyl de wargen bdoozen, en feept, hand aan. hand gaande
met andere droevi ge gevolgen eener belette uitwaasfeming, of verzuimde zinkingsftoffen, meenigen lyder ten
grave. Voorts, in waterachtige, en de Zee nabygeIegen,
Landen , brengt niet zelden de zwakheid der zenuwen,
en de by ons zo zeer bekende fclieurbuik, Beene mindere
verwoesting te wege ; en eindelyk heeft men het hoogst
vermoedelyk daar voor te houden , dat , behalven de
kwaaien , waar aan het geflacht der menfchen alomme
onderhevig is , ieder Land zyne eigene ziekten en gei
peesn:idddelen daar tegen oplevere. Ook rtlogen ivy hier
,
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gpmerken, hoezeer de winden , regenvlaagen, en onweders, hier veelvuldiger, daar zeldzaamer, ginds heviger,
elders gemaatigder, en, met één woord, naar vereisch der
luchtftreeken , of ligging der Landen , door de hoogfle
Wysheid geregeld zyn tot bevordering van de vruchtbaarheid der aarde, en der gezondheid van haare bewooners. Deeze Proeve toont ons, naar ik achte, hoe
juiste gelykmaatigbeid van voordeelen, en nadeelen, aan
de verfcheiden oorden der wereld gevonden wordt. Ook
vertrouwen wy dat hier mede geenzins flrydt, dat, gelyk
de gantfche ;groeiende natuur, dus ook de mensch, in
warme landen het eerst tot rypheid kome, meest aan
voor vermaak, en toegerust zy met eene-doenlykfch
vlugge en levendige verbeelding. Immers in koudere
gewesten weegt een langduuriger beftaan, een befleiidiger genot van meer gemaatigde gewaarwordingen, en de
bedaarde koelzinnigheid van een doorziend verfland ,
de gezegde goederen op; zo dat wy twyfelen, of ht
Oosten, dan wel het Noorden, en, met één woord, welk
deel der aarde van den Schepper meest bevoorrecht zy?
Ons bedek, waar by wy ons tot eene proeve, geenzins
tot een volledig onderzoek • deezer zaak, bepaald hebben,
verbiedt ons dit íluk verder uit te haalen; behalven dat
wy ook reeds eenige aanmerkingen omtrent de geaartheden der menfchen, en hunne verfchillende bedeelingen,
hebben voorgeteld, die ligt op de onderícheiden zielsgelteltenisfen, of zeden der Volkeren, toe te pasfen zyn,
en daarom te liever van ons, om herhaaling te myden,
worden voorbygegaan.
D. Het zal echter niet te onpas zyn , dat wy een
woord zeggen over het Goddelyk gefchenk der Openbaring , van Christus, welke aan weinige Volkeren, in
vergelyking der meenigte wereldburgeren, met blykbaare
eenzydigheid door de Voorzienigheid zelve fchynt toegedeeld te zyn, en eerst na verloop van eeuwen op aarde verkondigd wierd. Wy behoeven ons niet in
te laaten in eene breedvoerige be.ntwoording van dit
Voorítel, welk, herhaalde reizen, en door kracht van bewyzen , door de ervaarendfte Godgeleerden is opgelost,
bovenal in hunne Verdeedigingen der Hemelfche afkomst
van Jefus legre tegen den laster van eenen TINDAL, en
andere Deisten. Genoeg is het voor ons, dat wy ter
handhaaving der Goddelyke Rechtvaardigheid het vol
aanmerken.
-gend
Op
Leo
,
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Op welk een hoogen prys wy ook liet voorrecht fclhatten van den laattien en volmaakten wil des Hemels te
kennen , hoezeer wy dit middél by uitftek gelchikt rekenen, om hun, die hetzelve recht bezigen, in tyd en
eeuwigheid gelukkig te maaken : niemand zal ons ligt
overroeden om de Openbaaringe anders dan een voortvaardelyk, en geenzins als een voljirekt, of ter zaligheid on.
ontbeerlyk, goed te befchouwen. De Heiden, met zedelyke vryheid en redelyk verftand begaafd , heeft deszelfs voorlichting te volgen , en is alzo zichzelven een
Tllet, of verantwoordelyk by den Schepper, wegens het
naarkomen, of afwyken, van zyne beitemming tot Deugd
en Godsvrucht. De Christen, ten aanzien van z y nen plagt
door de leer des Euangeliums met meerdere zekerheid overtuigd, wordt door deeze bykornende reden, en gezegende
voorlichting, te fferker verbonden tot een zaligenden wandel. Zal nu de laatfte door volftandige gehoorzaamheid een
beteren Raat, eene hoogere volmaaktheid, hier namaals
beërven boven den eer ten, by kan ook daarentegen , ongehoorzaam zynde, Bene zwaardere flraffe op zich laadgin,
dan den geenen wacht , wiens onkunde aan Wet en
Profesten tot zyne verfchooninge pleit. Is, derhalven,
de Openbaaring niet volfrekt ter zaligheid nodig , maar
eeniglyk een voorwaardelyk goed, eene voorlichting ten
aanzien der pligten , welker opvolging of verfmaading
tot vermeerdering van heil, of onheil, gedyen moet, het
llrydt dan onzes inziens even weinig met Gods Rechtvaardigheid, deeze Zedelyke weldaad aan een gedeelte
van het menschdom te íchenken, als dat de fcheppende
hand des Almagtigen onderfcheiden gaaven , of vermogens der natuurti, aan de fchepfelen, ja zelf aan het geflacht der Itervelingen , oorfprongelyk toedeelde. Het
maakgin toch van het een vat ter eere, van het ander ter
oneere, ,gelvk mede het bedeelen der redelyke Wezens
met verfchillende Zedelyke voorrechten , hangt af van
het welbehaagen , of de wysheid , des Oppertien Formeerders, en de billykheid vordert alleen dat het ge.
bruik der toebetrouwde talenten verantwoord en bei ordeeld worde in het algemeen Gerichte ten lnngtfen dage,
daar hoeveel flerker klemt deeze verdeediging "der
hoogffe Rechtvaardigheid, indien wy daar te boven .weeten, het geen ook te bewyzen is, dat God zich ten gee•
non dage o^ibetuigd gelaaten heeft aan de menfchen ; dat
leun,
,
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hunne hoegroote verbastering van Waarheid en Deugd,
die de weldaad der Christelyke Openbaaring vorderde,
alleen hunzelven , niet der Voorzienigheid, te wyten was;
en verders •dat de komst van Jeiiis tot verlichting der
wereld ten meest geíchikten tyde gefchied is , en dat
deeze Zegen door: de Opperf'ce Goedheid niet tot eenig
uitverkooresa Volk bepaald, maar gefchikt wierd tot eerre
Algemene gemzde voor al het geflacht der stervelingen.
De fchuld daarom, dat de Godsdienst van Christus nog
verre is van geloofd en aangenomen te worden door
de meeste, ik laat ftaan door alle, inwooners der aarde,
is wederom aan hunne verkeerdheid , geenzins aan deszelfs inrichting , of de bedoeling des Allerhoogflen, te
wyten; en zyne Goedheid wil evenzeer dat elk rede,
lyK fterveling de Leer van Jefus omhelze , als zy vordert dat allen, die den Heere belyden, in overeenkomst
niet hunne roepinge leeven , aan welke het ook verre
af is, dat de Christenen zich beroemen mogen van ge
te beantwoorden.
-trouwelyk
Hier mede eindigen wy onze befpiegelingen over de
onderfcheiden Geluksbedeelingen op aarde ; en , fchoon
wy ons geenzins vermeeten dit vruchtbaar onderwerp
naar zynen eisch behandeld te hebben, vleien wy ons
n-Qchthans, dat zo wie het gezegde overweegt, en daar
te boven gadeflaat hoe naauwelyks eenig fterveling zich
beroemen mag door lichaamsgaaven en zielsvermogens,
zo wel als het bykomend voorrecht van tydelyke wel
aanzien, boven den naasten uit te munten, maar-varten
dat deeze zegeningen veelmeer onder, de meníchen ge=
lykmaatig gedeeld zyn , die zal naar een Rechtvaardig
Oordeel zich vergenoegen dat geen te zyn, welk God
gewild heeft dat hy zyn zoude. Ten hotte herhaalen
wy onzen wensch, dat, zo deeze Proeve omtrent de even.
redigheid vin geluk onder de menichen , als fchepfelen
van éénen Schepper, op waarheid gegrond is, meer
ervaaren pennen zich verleedigen mogen, om dit ftuk door
fferker, of afdoende , bewyzen aan te dringen. Want, ten
zy ik gantfcheiyk dwaale, is 'er geene gedachte die de
Vaderlyke Goedheid des Almagtigen fterker doet uitkonien dan deeze, dat hy zyne;redenmagtige kinderen niet
de onzydigfle Liefde gelykelyk bedeelde , en hun daar
door allen grond benam tot ydele klagten, of de onbetaamelyke vraage : „ Waarom hebt Gy ons alzo gemaakt?" Ook kan, myns inziens, geen denkbeeld beter
Re 5
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ter de opwellingen tot nyd en afgunst Roppen, of der.
zelver oorzaak, eene laatdunkende trotschheid, wegneemen, dan het gezegd vergenoegen, en de bewustheid onder de menfchen, dat by hun , die Broeders zyn van
één geflacht, geen oorfprongelyk voorrecht plaats grypt;
maar dat allen gelyke aanleiding en vermogens ontvangen hebben, om door DEUGD gelukkig. te worden, bo.
ven elkanderen uit te fleeken, en zich zelven te volmaa ken. Indien deeze poogingen tot dit een en ander
einde nuttig zyn mogten is het oogmerk bereikt van
hem, die dezelye ter piaatzing in dit Maandwerk gefchikt heeft.

J. B.

VERTOOG OVER DE NATUUR EN ZAMENSTELLING
DER ZONNE, EN DER VASTE STARREN. Door
WILLIAM HERSCHEL , LL. D. F. R. S.

Voorgeleezen in de Koninglyke Secieteit, den 18 Dec. 17 4.
(Vervolg en Slot van bl. 397•)

Tet zal nu zeer gemaklyk vallen, het Befluit van alle
Waarneemingen binnen een zeer kort
F1bettek
F et bygebragte
te brengen.

Dat de Zon een zeer wyduitgeftrekten Dampkring Nebbe, kan niet gelochend worden; en dat deeze Dampkring beftaat uit verfcheidenerleie elastike Vloeiftoffen,
welke meer of min doorfchynend zyn , en van welke de
Ichitterende die is ,welke ons licht verfchaft, fchynt des,
gelyks ten vollen bevestigd te worden door alle de ver
Zonnevlekken, van de Facule en van de-fchynzeldr
lichtgeevende Oppervlakte zelve. 'Er doet zich geene
foort van verfcheidenheid op in deeze verfchynzelen,
dan van welke op de gereedite wyze reden kan gegeeven worden uit de geduurige beweeging, welke wy
zeer gereedlyk begrypen dat plaats moet hebben in de
gewesten, zo uitgebreid, met elastike ftofffen gevuld.
't Zal, egter, noodig weezen, een weinig meer byzonder í1i1 te (taan by de wyze, op welke ik veronderftel
dat de lichtende Vloeiftoffe van de Zon in derzelver
Dampkring gebooren worde. Iets gelykaartigs, 't

geen
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geen wy kunnen ontleenen uit de formeering der Wolken
in onzen eigen Dampkring, zal ter opheldering kunnen
trekken. De Wolken.> ' in onzen Dampkring dryvende,
zyn waarfchynlyk ontbindingen van de elastike Vloeiftoffen des Dampkrings zelve; wanneer zodanige natuurlyke
oorzaaken, als in dit groot Scheidkundig Stookhuis doorgaans aan den gang zyn, op dezelve werken. Wy mogen, overzulks, toeftemmen, dat in den zeer wyduitge.
itrekten Dampkring van de Zon, uit oorzaaken van ge.
lyken aart, ook foortgelyke Verfchynzelen zullen geboo
met dit ondericheid, dat de gefta--renwod.Ma
dige en zeer wyduitgeftrekte ontbindingen van de elastike
Vloeiftoffen der Zonne van eenen Phosphoriken aart
zyn, en vergezeld gaan met fchitteringen , door licht uit
te geeven.
Indien men hier tegenwerpe, dat zodanige geweldige
en nooit ophoudende ontbindingen de Zon zouden uitput.
ten , mogen wy weder onze toevlugt neem€n tot de ge-.
melde gelykaartigheid of overeenkomst , welke ons de
volgende bedenkingen aanbiedt. Dè uitgebreidheid van
den Dampkring onzer Aarde, zien wy, blyft in i}and, ondanks de veelvuldige ontbindingen der vloeiftoffen in
wolken en vallenden regen, in fchitterende blixemftraalen,
en andere vuurige lugtverhevelingen; dewyl 'er genadig
nieuwe toevoer komt van elastike dampen, fleeds opklini.
mende om het verlies , door deeze ontbindingen veroorzaakt, te vergoeden. Dan, men zou hier kunnen
aanmerken , dat het geval met de ontbindingen van de`
elastike Vloeiftoffen in den Dampkring der Zonne zee#
veel daar van verfehille ; naardemaal 'er Licht van de
Zon uitgezonden wordt, en derwaards niet wederkeert ,
gelyk d$ Wolken op de aarde wederkomen, als zy zich
in Regen uitgieten. Hier op dient ten antwoord ,
dat, in de ontbinding van Phosphorike Vloeiftoffen, elk
ander beftanddeel, het Licht uitgezonderd, tot het lichaam
der Zonne wederkeert. En dat de uitzending van Licht
de Zon moet doen verminderen, is geene zwaarigheid,
die tegen onze veronderflelling kan worden aangevoerd.
Want , daar het eene blykbaare zaak is , dat de Zon
Licht van zich geeft, zou dezelfde zwaarigheid, indien
het eene zwaarigheid moge genaamd worden, krabt behouden tegen alle andere uitlegging, welke men van dit
v--rfchynzel zou kunnen geeven.
Daar zyn, nogthans, bedenkingen , die het drukkende
van
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van deeze zwaarigheid kunnen verminderen. Wy weeten, dat de onnadenklyke fynheid van het Licht zodanig
is, dat, in het verloop van Eeuwen, de uitvloeijing van
't zelve uit de Zon de uitgeftrektheid van dit groot lichaam niet zigtbaar kan verminderen. Men mag
bier byvoegen, dat 'er ook, hoogstwaarfchynlyk, midde
len van herfiel zyn, om aan te vullen wat door het uit
geraakt zy, fchoon de wyze, op-zendvaLichtrlo
welke dit kan gefchieden, ons niet blyke. Veele van de
werkingen der Natuure gaan haaren gang in dit groote
Stookhuis, welke wy niet kunnen bevatten; maar nu en
dan zien wy eenige van de werktuigen, waar door die
werkingen volbragt worden. Wy behoeven ons in 'r
minfie niet te verwonderen , dat derzelver zamenttelling
zo zonderling is, dat wy onze onkunde van de wyze,
waar op zy gebezigd worden, moeten bekennen; doch
des mogen wy ons verzekerd houden, dat zy geene enkele Lufus Nature (Speelingen der Natuure) zyn. —
Ik bedoel hier het groot getal van kleine Comeeten, alleen door den Telescoop zigtbaar, die waargenomen zyn;
en het nog veel grooter getal , die waarfchynlyk al te
klein zyn om met onze uitgeflrektfte waarneemingen agZerhaald worden. Die zes , by voorbeeld , welke myne
Zuster ontdekt heeft, kan ik, volgens waarneeming, ver
hadden geen het minfle voorkomen van een eeni--zekrn,
gen vasten Kern , en fcheenen alleen Dampverzamelingen
te weezen, rondsom een middenpunt verdikt. Vyf daar
en boven, die ik desgelyks heb waargenomen, waren bykans van dezelfde natuur. Dit veroorzaakt eene verborgenheid over derzelver beftemming, die dezelve een plaats
fchynt te geeven onder de werktuigen, waarfchynlyk befemd tot het bewerken van eenige heilzaame einden door
dezelve; en of de herll•elling van 't geen door de Zon
verlooren wordt , by de uitzending van Licht , de
mogelykheid waar van wy hier boven vermeld hebben,
niet eene dier oogmerken konne weezen, zal ik niet op
my neemen te bepaalen. De beweeging van de
Comeet , door den Heer MISSI•;R, in Juny 1770, ontdekt, wyst duidelyk uit , hoc zeer derzelver loopkring
aan verandering onderhevig was , door de werking der
Planeeten ; hier uit, als mede uit de weinige overeen
welke gevonden kan worden tusfchen de elemen--komst,
ten van alle de Loopkringen der tot nog ontdekte Comeeeen, blykt duidelyk, dat zy eene beftemming kunnen
heb-

437
hebben om eenen heilzaamen invloed te verfpreiden in
DER ZONE, LAN DER VASTE STARRUrN.

eenig gedeelte des Hemels.
Myne veronderftelling, nogthans, gelyk ik hier boven
opmerkte, brengt my onder geene verpligting altoos, om
te verklaaren, hoe de Zon zulk eene verfpilling van Licht
kan voelen, of te toonen, dat dezelve in ftaat is deeze
voor altoos uit te houden. Desgelyks moet ik aanmerken, dat ik, in de overeenkomst van het verwekken van
Wolken, enkel zinípeel op derzelver voortbrenging, als
veroorzaakt door de ontbinding van eenige der elastike
V Ioeiflofl'en onzes Dampkrings, die overeenkomst, welke
op eene daadzaak rust , even zeer tot myn oogmerk zal
dienen , aan welk eene oorzaak die Wolken derzelver
oorfprong verfchuldigd zyn. Het is even zo gele
Wolken der Zonne, als ik ze-genmtdLichv
zo mag noemen. Deeze beftaan duidelyk, dewyl wy ze
zien; de wyze, cp welke zy voortgebragt worden, moge
Bene veronderítellmg blyven, en de myne , tot 'er eene
betere voorgefteld wordt, Band _},louden; doch, 't zy dit
gebeure, of niet gebeure, de Gevolgen, welke ik nu
gaa trekken uit het reeds gezegde , blyven egter de.
zelfde.
Eer ik daar toe treede, moet ik alleen aanwyzen, dat,
volgens de boven opgegeevene Theorie , een duitere
Vlek in de Zon Bene plaats is in den Dampkring der
Zonne, vry van lichtgeevende ontbindingen; en dat de
Í acula, in tegendeel, meer overvloediger men gzels zyn
van zich ontbindende vloeinoten. De flagfchaduw, derhalven , die met de Vlekken vergezeld gaat, meestentyd
meer of min nedergedrukt zynde tot omtrent half weg
tusfchen het vaste lichaam der Zonne en liet boventle ge
gewesten, in welke de lichtgeevende ont--deltvani
bindingen gevonden worden, moet zwakker dan andere
deden zyn. Geen Vlek, gunftig gefchikt om afineetingen
te doen, in den laatfien tyd, zich op de Zon vertoond
hebbende, kan ik alleen oordeelen uit vroegere verfcliynzelen, dat de gewesten, waarin de lichtgeevende Zonnewolken gevormd worden, de verheffing der Faculcs daarby gedaan zynde, niet minder kan weezen dan 1843, en
niet meer dan 2765 mylen diepte.
Het is waar, dat in onzen Dampkring de uitgeftrektheid der Wolken binnen eene zeer naauwe beperking om.
fchreeven wordt; dan wy mogen liever die der Zonne
vergelyken by de lichtgeevende ontbindingen , welke
plaats
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plaats hebben in onze Noorder Lichten (Aurora Borealis),
lichtgeevende boogen, die zich veel verder dan cie wolk gewesten uitbreiden. De digtheid van de lichtuitgeevende Zonne -wolken, fchoou zeer groot, is mogelyk niet
veel grooter dan die van ons Noorder Licht. Want, indien wy in opmerking neemen , welke de glans zou weezen van eenti uitgebreidheid twee of drie duizend mylen
diep, vervuld met zulke gloeiende vertooningen als wy
nu en dan in onzen Dampkring zien, dan zou derzelver
fchynbaare digtheid, op den afffand der Zonne gezien ,
niet veel minder weezen , dan die van de lichtgeevende
vloeiftoffe der Zonne.
Van den lichtenden Dampkring der Zonne gaa ik voort
tot derzelver duister Lichaam, 't welk, uit de berekening
van het vermogen, 't welk dezelve oefent op de andere
Planeeten, by ons vastlaat dat zeer vast moet weezen;
en uit de verfchynzels der duistere Vlekken, van welken
'er veele, waarfchynlyk ter oorzaake van derzelver hoogte, herhaalde keeren gezien zyn, en anderzins oneffenheden in de oppervlakte aanduiden , vermoeden wy dat
de oppervlakte der Zonne voorzien is van Bergen en
Valeien.
't Geen gezegd is üelt ons in flaat om tot zeer gewigtige gevolgtrekkingen te komen, door aan te merken, dat
deeze wyze van de Zon en derzelver Dampkring te befchouwen de groote ongelykheid wegweert , welke wy,
tot dus lange, gewoon waren te vinden tusfchen de gefleltenisfe der Zonne en der andere groote Lichaamen in
het Zonneftelzel.
De Zon, uit dit oogpunt befchouwd, doet zich voor
als een zeer uitfteekende , groote , lichtende Planeet,
blykbaar de eerde, of, ftrikt gefprooken, de éénige Hoofdplaneet van ons Stelzel ; alle andere voorzeker minder
zynde. De gelykheid der Zonne met de andere Klooten
in ons Zonneftelzel, wat de Vastheid , den Dampkring,
en de oneffenheid der oppervlakte, betreft; de wenteling
om den as, en de val van zwaare lichaamen, leiden ons
op om te veronderftellen, dat de Zon waarfchynlyk mede
bewoond is, gelyk de rest der Planeeten; bewoond door
Weezens, wier maakzel gefchikt is overeenkomflig met
de byzondere omftandigheden van dat groot lichaam.
Wat ook verbeeldingvolle Dichters mogen zeggen, als
zy de Zon ter verblyfplaats maaken van de gezaligde
Geesten; of zwaargeestige Droomers zich verbeelden, ais
zy
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zy die Vuurkloot ter ffirafplaats voor de verdoemden kiezen, het blykt niet, dat zy voor hunne ftrydige vermoedens eenigen anderen grond hebben, dan louter begrip en
vermoeden; maar ik denk dat ik geregtigd ben, op Starrekundige gronden, om de Zon aan te merken als een bewoonbaare Wereld ; en ik hou my verzekerd, dat de
voorheen bygebragte Waarneemingen, met de daar uit afgegeleide gevolgen , genoegzaam zyn, om ten villen alle
zwaarigheden, daar tegen gemaakt, te beantwoorden.
Het zal, nogthans, niet ongepast weezen eene zwaarigbeid weg te neemen, welke ontleend wordt uit de werking der Zonneftraalen op onzen Aardkloot. De Hette,
welke hier, op den afíland van 95 millioen mylen , door
de Zonneftraalen. veroorzaakt wordt, is zo verbaazend , dat
men konne tegenwerpen, dat de oppervlakte der Zonne
zelve boven alle verbeelding moet verfchroeid weezen.
Op deeze zwaarigheid kunnen wy een zeer pasfend antwood geeven, door het bybrengen van veele proeven uit
de Wysbegeerte , die uitwyzen, dat de Hette door de
Zonneftraalen alleen voortgebragt wordt, wanneer zy op
een warmte geevend lichaam werken; zy zyn de oorzaak
der voortbr'enging van Hette, door zich te vereenigen
met de vuurftoffe, vervat in de verwarmde lichaamen;
zo zal het haan van• flaal op een' vuurfteen een magazyn
reet kruid aanfteeken, door al het daar in verborgen vuur
in werking te brengen.
Maar een voorbeeld of twee van de wyze, waar op de
Zonneilraalen werken, zal dit ftuk tot onze meest bekende proefneemingen t'huis brengen. — Op de toppen der
bergen van eene genoegzaame hoogte, vinden wy altoos,
op die hoogte, waar de wolken zeldzaam komen, gewesten van Ys en Sneeuw. Indien nu de Zonneflraalen zelve al de Hette aanbragten, welke wy op deezen Aardbol
ontmoeten, moest die- Hette het grootst weezen, waar de
loop der Zonneftraalen minst belemmerd wordt. — Teri
anderen, onze Lugtbolreizig'ers bevestigen allen eenpaarig dé koude van de hoogere gewesten onzes Dampkrings. Naardemaal, derhalven, zelfs op onze Aarde, de
Hette van eenigen plaatslyken hand afhangt van de gefehiktheid der middenfloffe om indruk van de Zonne}raalen te ontvangen , hebben wy alleen toe te ftaan ,
dat, in de Zon zelve, de elastike vloeiftoffen, derzelver
Dampkring uitmaakende, en de ftoffe op de oppervlakte, van zulk Bene natuure zyu, dat ze niet ligt aangedaan
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daan warden door de eigene flraalen: en, waarlylt, drY
denkbeeld ichynt fterkte te ontvangen door derzelver
veelvuldige uitzending; want , indien de elastike vloei
-ikofendsDamprg,foeblandp
,oppervlakte der Zonne, van zulk eengin aart waren,
dat zy eene genmaklyke chemifche verbintenis met de
firaalen gedoogden•, zou derzelver uitzending zeer belemmerd worden.
Eene andere zeer wei bekende zaak is, dat het Brandpunt van het f erkfle Brandglas , in de lugt gebragt, geene merkbaare Hette zal veroorzaaken , ter plaatze waar
het, vóór een geruimer tyd, gehouden is, íchoon het vermogen daar van om brand te verwekken, als geschikte
lichaamen daar aan voorkomen , groot genoeg zy om de
hardfle zelf(landigheden te doen finelten (*).
Noodloos zal het weezen, andere Tegenbedenkingen op
te haalen; dewyl ik my verbeelde dat 'er geene kunnen
gemaakt worden, of zy zyn door eene gepaste overwee ging der voor bygebragte bedenkingen gemaklyk uit den
weg te ruimen. De zodanige, welke men zou kun
aandringen uit de ongelylcheid tusfchen den lichtgee--ne
venden Dampkring der Zonne en van onzen Aarbol, zullen wy aanvoeren , als wy vervolgens de Tegenwerpingen overweegen, die bygebragt kunnen worden tegen het
denkbeeld dat de Maan eene bewoonbaare Planeet zou
weezen.
Ik zal nu tragten, door redenen uit de overeenkomst
afgeleid, de denkbeelden te onderfteunen, welke ik heb
opgegecven wegens het Maakzel en de Oogmerken waar
toe de Zon dient. Ten deezen einde zal ik best Benen
aanvang maaken niet zodanige bewyzen als de aart
der zaake toelaat, om te toonen dat onze Maan waar.
fchynlyk bewoond is.
Deeze Satellit is van alle Hemelfche Lichaamen het
naast by ons , en daar door het meest binnen het bereik
onzer Telescopen. Diensvolgens bevinden wy, by herhaalde beschouwing , dat wy • met volkomen gerustheid,
des(*) Het onderwerp van Licht en Hette is zeer uitvoerig en

fcjroon behandeld door den [leer LE LUC , in zyn voortreflyk
WVerk,Wes fur la 117eteorolagie, Tom. I. p.11 c. P. f.2. dekt
Nature dat Feu , en Totn, I1. P. 3. c. 3. f. _. des Rappauts
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diswegen het volgend verflag kunnen geeven. De Maan
is een Planeet van den tweeden rang, en van eene zeer aan
grootte; de oppervlakte van de Maan is, even-merkly
als die onzer Aarde , onderfcheiden in bergen en valeien.
De Itand der Maane ten aanziene van de Zon is zeer gelyk aan die onzer Aarde, en, door eene wenteling om
Kaaren as, heeft de Maan verwisfelingen van Jaargetyden,
als mede van Dag en Nagt. Vóor de Maan moet onze
Aarde een zeer aanzienlyke Satellit weezen, die dezelfde
geregelde afwisfelingen van verlichting ondergaat , als de
Maan in 't oog der Aarde. De Zon, de Planeeten, de
Starrebeelden, aan het Uitfpanzel, zullen daar opkomen
en ondergaan, gelyk zy hier doen ; zwaare Lichaamen
zullen 'er nedervallen, even als op Aarde. 'Er fchynt
alleen , om de overeenkomst volkomen te maaken , aan
te ontbreeken, dat de Maan, even als onze Aarde, bewoond worde.
Hier tegen zou men kunnen in 't midden brengen, dat
wy in de Maan geene wyduitgeftrekte Zeeën ontdekken;
dat de Dampkring der Maane, (welks beftaan van veelen zelfs in twyfel getrokken is,) zeer dun is, en onge.
fchikt voor de inftandhouding des dierlyken leevens; dat
de Lugt{treeken, de Jaargetyden, de lengte der Dagen,
geheel van de onze verfchillen; dat 'er zonder dikke Wolken, (welke de Maan niet heeft,) geen Regen kan
vallen; dat 'er misfchien geen Rivieren, geen Meiren,
zyn. Met één woord, dat 'er, niettegenItaande de aan.
geweezene overeenkomst, een beflisfend onderfcheid zich
fchynt op te doen tusfchen deeze twee met elkander ver.
geleekene Planesten.
Myn antwoord komt hier op neder; dat dit eigenst
.aangeweezen onderfcheid , als eene zwaarigheid aange•
voerd, veeleer ftrekt om de kragt van myn bewys te
onderfchraagen , dan om 't zelve te verzwakken. De
ervaarenis op onzen Aardbol leert ons, dat 'er een treffend onderfcheid zich opdoet tusfchen de Schepzelen, die
denzelven bewoonen. Daar de Mensch op 's Aardkloots
oppervlakte wandelt, vliegen de Vogels in de Lugt, en
zwemmen de Visfchen in het Water; wy kunnen zeker
tegen de gefchiktheid ten leevensonderhoud, door de
Maan verfchaft, niets inbrengen, indien de Bewoonders
der Maane bekwaam gemaakt zyn voor hunnen leevensfand, gelyk wy voor den onzen. Eene volftrekte
en in alle deden volkomene eenzeifdigheid fchynt veel.
MENG. I796. NO. IO.
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eer eene onvolmaaktheid aan te duiden, hoedanige de Ntuur nooit den oogen biedt; en te deezer oorzaake geloof
ik, dat de gemelde overeenkomfien genoegzaam toereikende
zyn, om de hooge waarichynlykheid, dat de Maan, even
als onze Aarde, bewoond is, vast te Rellen.
Om voort te vaaren, willen wy nu veronderi}ellen, dat
een Maanbewooner, die zodanige redenkavelingen uit de
overeenkomst afgeleid niet in dier voege overwogen
heeft, dat ze hem de bewoonbaarheid van onzen Aard
vermoeden, het als zyn gevoelen opgave,-klotden
dat het gebruik van dat groote Lichaam, 't geen by in
zyne nabuurfchap ziet, is om rondgevoerd te worden
rondsom zyn kleinen Kloot; dat het aan het Licht der
Zonne is blootgefleld, om eene aangenaame en nutte ver
verlichting te hebben, zo wel als om-fcheidnva
Licht van de Zon te rug te kaatzen, wanneer het recht
Daglicht ontbreekt. Veronderfielt desge--ftrekch
lyks, dat de Bewoonders der Satelliten van Jupiter, Sa
en van de Georgiaan Planeet (anders Uranus), de-zurns
Hoofdplaneeten, tot welke zy behooren, als enkel aan
Middelpunten befchouwden, om derzelver wan--treknd
delkringen zamen te houden, en haare wenteling om de
Zon te regelen, en met wedergekaatst licht te verfroos.
ten, by afweezigheid van rechtflreekfcher verlichting.
Zouden wy dan hunne onkunde niet wraaken , als ontflaande uit gebrek aan aandagt en behoorelyke opmerking? 't Is waarheid, dat de Aarde, en deeze andere
Planeeten, die Satelliten rondsom zich hebben, alle de
hier opgetelde dienalen doen voor de Bewoonders dier
kleindere Klooten; maar voor ons, die leeven op een deezer Planeeten , zullen deeze hunne redenkavelingen zeer
gebrekkig voorkomen , wanneer wy zien , welk eene
heerlyke Woonplaats de Aarde verfchaft aan een ontelbaar getal verílandlyke weezens.
Deeze bedenkingen behooren de Bewoonders der Planeeten wyzer te maaken, dan wy veronderfteld hebben,
dat de Inwoonders van derzelver Satelliten zyn. Het
voegt ons zeker niet, gelyk zy, te zeggen: „ de Zon, (die
onmeetlyke Kloot, welks lichaam meer dan den gehee„ len loopkring der Maane zou beflaan,) is enkel een
aantrekkend Middelpunt voor ons." Uit de ondervinding kunnen wy verzekeren, dat de volvoering der
heilzaamfle dienoen voor de mindere Planeeten niet onbefl;aanbaar is met de waardigheid van hooger oogmerken
en, ingevolge van zulke redenkavelingen uit de overeenkomst
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stomst ontleend , door het zien met Telescopen onder

welk blykbaar 't zelfde gevoelen onderfchraagt,-ífeund,'t
behoeven wy niet, te twyfelen, de ílelling te erkennen,
dat de Zon van Inwoonders ryklyk voorzien is.
De Zon op deezen voet te befchouwen is, in de gevolgen, van het uitera'te gewigt. Dat de Vaste Starren
Zonnen zyn, kan naauwlyks oenigen twyfel lyden. Derzelver onmeetlyke affl;and van ons zou ze geheel uit ons
oog verbannen, indien het licht, 't welk zy te onswaards
afzenden, niet van denzelfden aart ware als het Zonnelicht. --- Daarenboven kan de overeenkomst nog verder
worden uitgebreid. De Zon wentelt om haaren as. Zo
doer ook de Star Algol. Zo doen de Starren, gemerkt
Lyree, a Cephei, ry Antinoi, o Ceti, en veele meer; hoog
alle. Te welker andere oorzaake kunnen-warfchynlk
wy zo aanneemelyke reden geeven van derzelver, op
vast bepaalde tyden, voorvallende veranderingen ? Wederom, onze Zon heeft Vlekken op de oppervlakte;
deeze heeft ook de Star Algol; deeze hebben de reeds optelde Starren, en waarfchynlyk elke Star aan het.Uitfpanzel. -- Op onze Zon zyn die Vlekken veranderlyk;
even zo zyn ze op de Star o Ceti; zo als ten vollen blykt
uit de ongeregeldheid van den veranderlyken glans, die
dikwerf wordt afgebrooken door toevallige veranderingen,
terivyl de gewoone omlooptyd onveranderd blyft. Dezelfde kleine afwykingen heeft men waargenoomen in
andere Starren van dien aart, en moeten toegefchreeven
worden aan dezelfde oorzaak. Maar, indien de Starren
Zonnen en de Zonnen bewoonbaar zyn, zien wy meteen,
welk een onafineetlyk groot veld voor dicrlyke Bewooning
zich aan 't oog onzer befchouwinge opdoet.
't Is waar , dat de rede uit de overeenkomst afgeleid
ons mag doen befluiten, dat, naardemaal de Vaste Starren
blyken Zonnen te weezen, en Zonnen, naar het algemeen
gevoelen, dienen om te verlichten, te verwarmen , en een
Stelzel van Planeeten te onderhouden, wy een denkbeeld van
ontelbaare Klooten, gefchikt ter bewooning voor leevende
Schepzelen, hebben. Maar, indien deeze Zonnen zelve
eertte Planeeten zyn, kunnen wy eenige duizenden van
dezelve met onze eigen oogen zien, en millioenen door behulp onzer Telescopen ; wanneer, ten zelfden tyde, dezelfde redenkaveling uit de overeenkomst nog in volle
kragt blyft, ten aanziene van de Planeeten, welke door
deeze Zonnen befcheenen worden.
Ff2
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Te deezer plaatze mag ik, nogthans, in -aanmerking
neemen, dat, uit anderen hoofde, het denkbeeld, dat de
Zonnen of Starren enkel de Steunzeis en Onderhouders zyn
van Planeetttelzels, niet volftrekt als een algemeen moet
worden aangenomen. Onder het zeer groot getal
van zeer digt opeen gepakte Starrenhoopen, welke ik in
myne Star =registers heb opgegeeven, zyn 'er eenige die
ons den hemel uit een ander oogpunt doen befchouwen,
De Starren in dezelve flaan zo digt by elkander, dat,
niettegenftaande den grooten afítand, op welken wy moen frellen dat die Starrenhoop zich bevindt, het naauwyks mogelyk zy, een genoegzaam grooten onderlingen afí}and toe te fchryven aan de Starren , die Starrenhoop
uitmaakende, om plaats open te laaten voor de Planveten, ten welker behoeve deeze Starren bedaan of ver
worden te bedaan. Het fchynt , over.-onderfl
zulks, hoogstwaarfchynlyk, dat zy voor zichzelven beItaan, en, met de daad, enkel lichtende Hoofdplaneeten zyn , te zamen verbonden in één groot Steizel van
onderlinge onderfchraaging.
Naardemaal ik, in het bybrengen van deeze byzonderheid , niet op veronderftellingen afgaa, maar daadlyke
waarneemingen op 't ooge heb, zal ik een voorbeeld bybrengen in de Starrenhoopen, onder No. 26, 28 en 35, VI
Clasfis van myn Catalogus van Nebulae, and Clusters of
Stars, te vinden in de Phil. Transact. Vol. LXXIX. P.
1I. p. 251. De Starren daarin zyn zo digt opeen gepakt,
dat ik niet kan gisfen, dat zy op een grooter fchynbaaren Affland zich van elkander bevinden dan vyf Seconden; zelfs naa een behoorelyke inruiming gemaakt te
hebben voor zulke Starren , als op de veronderflelling
van een klootfche gedaante des Starrenhoops elkander
verwisfelen. Indien wy nu zo veel tusfchenruimte tusfchen elk dier Starren wilden Hellen, als 'er is tusfchen de
"Zon en Sirius, moeten wy deeze Starrenhoopen 42104
maaien zo ver van ons hellen , als gemelde Star van
de Zon is. Maar, om den glans van Sirius zo zeer te
verminderen , dat dezelve gelyk ílaat met een Star op
zulken affl;and, dan moet ik de opening van myn twee en
twintig voetiger. Telescoop tot minder dan het twee en
twintig ,bon derdite gedeelte van een duim verkleinen, wanneer ik zeker niet langer kon verwagten eenige Star in
't geheel te zien.
Soortgelyke aanmerking valt 'er te maaleen ten opzigte
van
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an het getal van zeer digt byeen zynde dubbele Staren, wier fchynbaare Diameters, gelyk en niet zeer klein
zynde, geen zeer grooten onderlingen afftand aanduiden ,
van welken egter moeten afgetrokken worden alle die,
waar de verfchillende afftanden vergoed kunnen worden
door het weezenlyk verfdril in elks grootte.
By al liet gezegde. niag nog gevoegd worden, dat, in
eenige fire eken van den Melkweg, waar nogthans de Starren
niet zeer klein zyn, dezelve zich zo digt byeen bevinden,
dat ik, in den Jaare 1792, den 22 Aug., bevond, dat,
in het verloop van een en veertig minuuten tyds, niet minder dan 258 duizend derzelven over het veld van myu
Telescoop gegaan waren.
Het fchynt, derhalven, over het geheel, niet onwaar
dat, in veele gevallen, de Starren vereenigd zyn-fchynlk,
in zulke Bigt geflootene Stelzels , dat zy niet veel ruimte
overlaaten voor de wandelkringen van Planeeten of Comeeten; en gevolglyk, uit deezen hoofde, veele Starren,
willen wy dezelve niet flegts aanmerken als nutlooze
fchitterende (tippen, op zich zelven lichtgeevende Planeeten zyn, misfchien van Satelliten vergezeld.
WAA- SCHRI! T,

De volgende Waarneemingen , welke gedaan zyn met
een verbeterden toeftel , en onder de gunftigíle om
mogen by de reeds gegeevene gevoe g d wor--ftandighe,
den. Zy zyn beflisfende ten aanziene van een der ge
-fteldhnvaicgedftorZn.
Nov. 26, 1794. Acht Vlekken in de Zon, en verfcheide onderverdeelingen van dezelve, alle even zeer ingedrukt.
De Zon is allerwegen gefprenkeld.
Het gefprenkeld voorkomen van de Zon is toe te fchry
ven aan eene oneffenheid der oppervlakte.
De Zon is even zeer gefprenkeld aan de Pooleh als
aan den Equator; doch het gefprenkeld voorkomen kan
men beter zien op het midden van de fchyf,, dan na
den omtrek, uit hoofde van de klootfche gedaante.
De oneffenheid , ontftaande uit de verheffing en nederdrukking van het gefprenkeld voorkomen der opper
Zon, fchynt, op veele plaatzen, zo veel,-vlaktend
of bykans zo veel, te zyn als de nederdrukking van de
byfchaduw aan de VIekken beneden het bovenfte gedeelte
van
Ff3
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van de lichtende zelfftandi beid, zonder de Facuhe in to
fluit--n, die vo^ruitfteeken.
De lic'.itende Zeiff andigheid der Zonne is noch een
vloeibaare, noch een elastike, Vloeiftoffe; dit blykt daar
uit, dat dezelve niet onmiddelyk deholligheden der Vlek
opvult, en de oneffenheid der gefprenkelde gedeel--ken
ten. Dezelve bestaat, derhalven, op de wyze van licht -

afgeevende

Wolken

, dryvende in den doorfchynenden

Dampkring van de Zon; of liever uit lichtende ontbindingen, plaats neemende in dien Dampkring.

VERHANDELING OVER DE VERANDERINGEN, WELKE
ALLE GESCHAPEN WEZENS ONDERGAAN.

(Vervolg esa Slot van bl. 259.)
hans treden wy met onze Befpiegelingen in een veld,
zo uitgeflrekt , dat hetzelve voor bepaalde gezichten
T
onoverzienbaar is. Het Ryk der Grocibare tog is zo tal

dat men hier, wegens deszelfs verf^heidenheid en-ryk,
veelheid, zich nog meer moet ontzetten dan over dat der
Dieren; want hoe talryk dit ook zyn moge, en deszelfs
verfcheidenheden eiken opmerkzamen Waarnemer moeten
verbazen in het Ryk der Planten vind men Bene

alles te boven gaande verfcheidenbeid, en zo veele veran-

deringen , dat, zag men ze niet dagelyks gebeuren , en
was men 'er door gewoonte niet als ten eenemaal koel en
onverfchillig omtrent, men zou 'er van bedwelmen, en
welk een onmetelynauwwlyks zyn gezicht gelooven
een Doolhof met.
ke Oceaan, om zich in te begeven
duizenden kronkelpaden, waarin men zich vaak ligt verwarren kan.
In het Plantenryk heeft leven , groei, aandoening,
gevoel, gehoor,, gezicht, fmaak en reuk zelfs, plaats, bykans op gelyke wyze als by de Dieren, en hier door zyn
de uiterfte grenzen van beide zoorten van de Dieren en
Planten zo nauw aan elkanderen vermaagfchapt , dat
men ze met moeite onderfcheiden kan , en nauwlyks
weet, tot welk Ryk , of tot dat der Dieren, of tot het Plantenryk, men ze te brengen Nebbe. Dat Planten by
het leven ook gevoel hebben, blykt, om dat zommigen zo
aandoenlyk zyn, dat zy maar niets kunnen verdragen, of
zy
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zy kwynen of zy Herven zommigen zelfs mag men
niet aanraken -, of zy trekken hare bladeren in, zo als
onder anderen de Mimofa, en nog eenige anderen. Men heeft 'er, die, door een flerk geluid getroffen, het
leven verliezen 'er zyn 'er, welke, als begaafd me;
het zintuig van gezigt, zich naar de Zon wenden, gelyk de
Zonnebloem, en het zonnewendend Wolfsmelk, en meer
anderen. — Ook hebben zy haren fmaak, en zommigen
zelfs zyn zo kiesch, dat zy kwynend gaan frerven, wanneer
Zy hebben zelfs
zy haar natuurlyk voedzel misfee.
hare vlagen van droefheid, en treuren. Een aangename
dag vervrolykt haar, terwyl, de dag dalende, een donkere
nagt ze dompelt in de grootfle treurigheid. Veele
bloemen fluiten zich met den avond, gaan ílapen in den
nagt, ontwaken met den morgen, en openen zich op den
dag. — Zo gaan zy even als de Dieren met den avond ter
ruste , en ontwaken met den morgen. Zy fluiten zich,
even als of zy de oogen floten om te flapen, en, bemin
lichts, ontwaken zy met het ryzen van den dage-narsde
verkwikt, hebben zy nieuwe-radoenflp
kragten opgezameld, en vertoonen zich met nieuwent luister. -- Men vind bloemen, welke zich op vaste uuren
van den dag openen en fluiten.; niet het by elkanderen
planten van zulk zoort van bloemen , die zich op onder
dag openen en fluiten, kan men,-fcheidnurva
even als met een uurwyzer, de onderfcheidingen van
den tyd aantoonen. Zo veele onderfcheidingen,
en duizend anderen meer, veel te menigvuldig om alle
door my opgeteld te worden , hebben 'er plaats in het
Ryk der Planten, met opzigt tot derzelver aart en natuur.
Dan hoe verbazende zyn de veranderingen, welke 'er
plaats grypen, met betrekking tot derzelver wasdom, tot
derzelver groei en leven.
Hoe veele fchoonheden verfpreid het Ryk der Planten
niet in de Natuur! Hoe naar en akelig zou de ganfche
gefchapenheid niet zyn , was uit hetzelve het Ryk der
Groeibare uitgenionfterd ! — Verbeel u eene akelige
\Voesteny,, waarin geheel geen Kruid of Plant, en
bygevolg noch groei noch eenig leven, te vinden is.
Al het gedierte zou vergaan, Mensch en Vee zou iervengeen onderhoud, geen voedzel , of eenige verkwikking, leverde de ganfche Natuur op, terwyl eene
doodfche naarheid over al 't aardryk zou liggen uitgeF 1 q.
breid.
—
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breid. Befchouw flegts het gelaat des Aardryks in den
doodfchen winter — alles is even akelig en naar; en had
men niet gezorgd tegen dezen tyd, hoe, zou het Vee v&gaan — het Gedierte fterven , en de Mensch — helaas al
t menschdom , ras van den aardbodem verdelgd zyn ! Het
aardryk was eene akelige doodswoestyn , vol fchrikbeelden en treurige fchouwtoneelen. — Nu integendeel word
door het vrugtbaar aardryk, welks gelaat op zyn tyd vernieuwt, en aan geftadige veranderingen onderhevig is,
Mensch en Vee, al wat zich in de lugt en op de aarde
bevind, onderhouden.
Hoe aanminnig vertoont zich dan aan ons oog de bevallige Lente, wanneer de alverflindende Winter geweken is -- welk een verbazend onderfcheid ! — Flus was nog
alles in eenen ítaat des doods, alles verdord, geftorven,
flegts een enkel groen grasfcheutje zag men hier en daar zich
uit de dorre aarde verheffen. — De dood oefende alom
op de velden haar geweld, en had alles verwoest. Het
puntig winterkoorn, eemgermate uit het dorre aardryk opgefchooten, vertoonde nog Benig groen en leven; voorts
was alles door den Winter verfionden -- alles verloren
gegaan — alles geftorven -- zo doods — zo naar fond
alles flus nog, zonder leven , verilensd, verdroogd , of
aan de verrotting, aan het verderf, overgegeven. — Dan
zie, zo dra verfcliynt de vrolyke de alles verkwikkelyke
Lente niet, of al de Natuur krygt weer g roei en Ieven,
en komt met zo veel bevalligheid te voorfchyn, die aller
oogen ffreelt , en de harten verlevendigt en vermaakt.
De ganfche Natuur is uit den dooden opgeffaan en
verrezen -- verrezen met nieuwen glans en luister.
b Welk eene alles te boven gaande verandering — veran.
dering voorwaar, die verbazen moet! — Dan welke wonde
wonderen die onze verbazing, onze eerbiedwekkende-ren,
verbazing, zo wyd moet doen uitftrekken als ons voor
Natuur bejegenen, om dat ieder onderfchei--werpnid
den voorwerp ons treft, en de verwondering gaande houd
door aan dezelve geftadig nieuw voedzel te verfchaffen.
Nu word men bedwelmd door de menigte van aangename en verrukkende vertooningen, die het gezicht ffreelen en alle onze zintuigen op de gevoeligfte wyze aan
zo groot, dat zy alle ver -doen;vrfchid,
te boven gaat. De velden, zo ver het oog rei -belding
kan, en nog oneindig verder, vertoon en eene menge--ken
ling van kruiden en bloemen, wier gezicht verrukt, en
wier
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wier geuren lieflyk het hart fcreelen. De Bosfchen, wel
Herfst millioenen van bladers lieten vallen, wel -keind
alle de ruwe Winter verteerd heeft, deze bosfchen-ke
zyn weer in een nieuw en jeugdig gewaad uitgedost —
millioenen van knopjes, in welke de bladers zo lang be
floten zyn gebleven als de Winter geduurd heeft, heb
zich nu ontwikkeld; en zie daar, ze zyn mogelyk-ben
nog met eenige millioenen vermeerderd, en veel talryker,
dan die in den Herfst zyn afgevallen. Al 't Geboomte is verlevendigd, en met nieuw en jeugdig groen ver
mals en bladerryk loof, waar onder het ge--cierd,mt
vogelte zich aangenaam veríchuilt , en duizend zoetluidende hemmen laat hopren. Onze gedagten verliezen zich by de overweging van zulke verbazende veranderingen, veranderingen die jaarlyks gebeuren — ja ver
zelfs, in het-anderig lyks,eognbi
Ryk der Groeibare, plaats hebben.
Dan de Lente gaat met eenen fnellen —met eenen ver
tred fpoedig voorby — ras is al het gebloemte-hasten,
uitgebloeid, de jeugdigfte en fchoQnfte bloempjes duuren
doorgaans nog liet kort1 e. Het gebloemt der Vruchtboomen althans duurt zeer kort. De Zomer vervangt
de plaats van de Lente — de Zomer , die de Vruchten
koestert, of voor den laten Herfst, of reeds rypt, on
in den Zomer nog te worden ingezameld. Dusdanige veranderingen ziet men in al de Natuur flegts in eenen
engen kring des tyds gebeuren — gebeuren aan alle de
Kruiden des velds, aan alle de Planten, aan alle de Heesters, aan al het Geboomte, aan alle Wouden en Bos
deze veranderingen zyn voorwaar voor onze-fchen—
eindige verflanden niet te doorgronden, ten eenemaal onbegrypelyk — onberekenbaar!
Na 't eindigen nu van de verkwikkelyke Lente, van
den rypmakenden, van den koesterenden , Zomer, na het
eindigen van den milden — den vruchtryken, Herfst, dan
komt weer de alvernielende Winter aan , verderft alles,
verkeert de Natuur in de akeligste naarheid,verkeert al de
Natuur in eenen kwynenden,in eenen ítervenden, Raat! het
edelst Veldgewas is verdord — geen enkel van zo veele
millioenen bloempjes is 'er meer in leven — geen enkel
bloempje is 'er overgebleven — niets daar van is 'er in
veld of hoven meer te vinden — geen plant of kruid
— alles is verdord en geftorven -- geen enkel groen
blaadje aan 't geboomte, alle zyn zy afgevallen -- al 't
Ff5
ge.
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geboomte, alle wouden en bosf^hen , zyn kaal en blader.
loos. --- Welk eene verandering ! fchier ongelooflyk:
dog men is 'er dagelyks zo aan gewoon, dat liet op onze
harten den minften indruk niet maakt.
Dan in geen Ryk is deze verandering voorwaar merk.
baarder dan in het Ryk der Planten. 'Er gaat geen en'
kei oogenblik voorhy, 't zy in het groenen, in het opfchieten , in het bloem- en vrugtdragen , of ieder dag

levert de onnagaanbaarfle veranderingen in hetzelve op.

— Maar hoe groot , hoe verbazend groot , zyn niet die
veranderingen! -- Welk een afftand tusfchen liet zaad
en het kruid --- tusfchen Benen eikel en den boom,
die uit denzelven voortkomt, en eerst in dien ligt opgewonden, en daar uit voortgroeit. Wie zou uit eenen
Amandel, of uit het zaad van den Pynboom, zulke boomen verwagten, gelyk daar uit opgroeijen, en die met
hunne kruinen de Wolken fchynen te reiken ? -- Welk
een wyden afftand tusfchen de bloemen en het kruid —
welk een afftand tusfchen deze en de vrugten? De
bloemen wederom worden door een zeker fluifineel

vrugtbaar gemaakt, om zaad en vruchten voort te bren.

gen; anders komt geen vrucht tot wasdom, en geen zaad
,

zal Benig kruid of plant voortbrengen. Dan wie zou ver-

wagten, dat het zaad, in de aarde geworpen, aldaar door
de warmte, lugt en vogten, gefloofd, en aan het gisten
geholpen — wie zou verwagten, dat daar uit kruiden, planten, heesters en boomen, zouden voortfpruiten
uit de aarde? Wie zou verwagten, dat dit zaad aan de
ganfche Natuur, aan al het aardryk, eene vernieuwde ge
zou fchenken? Laat eens eenig raifonnement het zo-dante
ver brengen, om dit alles te kunnen beredeneeren, wan.
neer men 'er geen bevinding van had, of niets afwist.
Zie daar een gering ftaal, flegts eene kleine proef opgegeven , van de onberekenbare veranderingen, welke men
oogenblik voor oogenblik ontwaar word in het Planten
Ik mag myne Befpiegelingen niet verder la--ryk.
ten weiden, of ik zou deze Verhandeling buiten hare palen zetten. Ik ga nu over tot het Ryk der Mineralen
en Delffhffen; en ook in dezen na te gaan, zal men ontdekken, dat 'er geftadige, veelvuldige en verbazende, veranderingen in plaats hebben.
In het Ryk der Dieren ontdekt men leven, gevoel,
willekeurige beweging, zelfs by zommigen raifonnement,
er werking uit redelyke en verttandige grondbeginzels.

In
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.-- In het Plantenryk vind men groei, leven, en zelfs
gevoel: maar deze kunnen zich niet willekeurig bewegen,
van plaats veranderen, veel min redeneeren of redelyk
werken. Dan de Delffoffen ontbreken meer; hier
is eene merkelyke .afdaling. Zy wasfen aars , dit
is zeker ; dog een levend grondbeginzel fchynen zy te
misten . Zy vergrooten -- dan, groeien zy daarom
als de Dieren, de Planten en de Kruiden? — Zy ver
wonderbare verfchyrzelen hebben 'er by plaats.-ander–=
Dan, zal men ze daarom ook leven, en voortbrenging van
hun gellagt en zoorten, toekennen ? Door de werkingen
van de verfchillende zoorten van Zouten , der vitriool
werking der lugt, en de-zuregondbils,
vloeiftoffen, daarin gevonden , worden groote, ontzettende, veranderingen geboren. Hier door gefchieden afnemingen en aanwasfen in de Mineralen. Zy ontvangen door de bewerking van deze il:ofllen , welke hunne
grootheid uitbreiden, of van derzelver uitgebreidheid ver
welke hier worden afgenomen,-minder,fto
weêr op andere plaatzen nederzetten, en aldaar als nieuwe Wezens te voorfchyn brengen, als nieuwe Schepzels
vormen. Hier door ontflaan nieuwe gedaanten , breiden
zich in grootheid uit, en 'er vallen onberekenbare ver
in voor. -- Onderfcheiden grondbeginzels,-anderig
elkanderen ontmoetende, verwekken zeldzame vertooningen, en maken dat 'er verbazende veranderingen in de
Wezens voorvallen. -- Wanneer Vitrioolzuur en een
Alkalisch grondbeginzel elkanderen ontmoeten, word 'er
een Zout uit geboren van een geheel ander beginzel dan
een dezer beiden; een Zout dat de natuur noch van het
een noch van het ander bezit, namelyk een Middelflagzout, zo als het genoemd word by de Scheikundigen.
Dan, om weêr op de Deliftoffen te komen, in deze
worden die vaten, waar de vloeifloffen t)t groei en onderhoud doorvloeien, gelyk by de Planten, en nog veel
minder dan by de Dieren, plaats grynen, niet gevonden.
Zo 'er al vloeiftoffen in zyn, gelyk dat tneêr of min
plaats moet hebben, dan zyn ze verspreid door de ganfche masfa , door de geheele zamenllelling der deden;
maar zy hebben den omloop niet, om dat zy de daartoe
geíkhikte vaten misfen. — Dan ik kan hieromtrent niet
wydloopiger zyn, of ik zou my te ver buiten de grenzen dezer Verhandeling verwyderen , die zeker zo
gene uitvoerige uitgebreidheid verbied. Het zal genoeg
zyn,
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zyn , en zo ik vertrouw voldoende, de aandagt myner
Lezeren flegts by eenige weinige verfchynzelen te bepalen, om overtuigend te doen zien, dat in al de Natuur,
zelfs daar men zou wanen dat ze in 't geheel geene
plaats hadde, nochtans zo groote veranderingen ontdekt
worden dat ze elk moeten verbazen.
Zagen wy, hoe ontzettend de veranderingen zyn, welke
zommigen, ja meest allen, uit het Ryk der Groeibare ondergaan, dan zommigen uit het Ryk der Mineralen, en
uit dat der Groeibare, zyn zo na aan malkanderen ver
dat men ongevoelig van de eene tot de-magfchpt,
andere overgaat. Zoo nauw grenzen deze twee Ryken aan eIkanderen, dat eenige uit het PIantenryk Steejen fchynen, en andere uit het Ryk der Myn- en Delf
als de Planten fcbynen te groeien. De Ver.-flo'en
ikeening gefchied van hout en planten. Van geheele
boomen word het hout , de takken en bladeren, geheel
ir, fl:een veranderd, en het geen eenige jaren te vooren
groei en leven hadde, week en flap ware, is nu zo hard
en vast, dat het geheel tot de zelfftandigheid van Reen
is overgeg aan. De gedaante van Kruiden , Planten en
Boomen, blyft voor het uitwendige dezelfde dan de
aart en de natuur van dezelve is ten eenelnaal veranderd. — De biaders behouden hunne gedaante, de fynfte
ftreepjes ziet men in dezelve, en de duns e draadjes en
ribbetjes van bladeren en hout word men zelfs gewaar.
Op dezelfde wyze verfteenen ook dierlyke lichamen ;
dog in deze gaan veelal die fynfte vefeltjes weg, en de
masfa , zo ook de vorm en gedaante , blyft.
Deze is maar eene enkele proef van de veranderingen,
welke 'er in dit gedeelte van de Natuur plaats grypen —
dan, recht opgemerkt en gadegeflagen in alle derzelver
byzonderheden, zyn ze van zo eenen zonderlingen aart,
dat zy, even gelyk alle werkingen in de overige vakken
der Natuur , onze verwondering moeteIi opwekken, ge
levendig houden, en ons als in verbazing en in-durig
bedwelming wegvoeren , wegens de oneindige grootheid
van den Almagtigen Formeerder, die de Voortbrenger is
van alle de wonderen der Natuur!
Welke ontzettende vertooningen en fpeelingen van de
Natuur ontdekt men niet in de binnenfte deelen , in de
ingewanden, der aarde, in de onderfcheide Mineraalmynen , in die van 't Goud , Zilver , Kwik , Koper, en
Yzermynen. — Groote wonderen zyn 'er in de diepte
der
-
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det aarde verborgen; fchatten van eene onmeetbre uit
Welke fpeeiingen der Natuur, om my-gebridh.
ilegts by deze alleen maar een oogenblik te bepalen.
In deze Mynen vind men geheele Grotten, Grotten van
de allerfchoonfte en wrnderbaarlykf e gedaante, toebereid, toegeíteld, even als waren het de pragtiglie kamers,
vertrekken van Koninglyke Paleizen, waarin de Grooten
kader aarde gewoon zyn hun verblyf te houden
Iners en vertrekken, opgefierd met de kostbaarffe meuHoe fchoon,
belen, met de fchitterendlte l.uisraden.
hoe wonder fchoon, zyn hier dé onderaardfche Kristal
alles tegen u in. — Hier-vertkn.Hifch
heeft men onderaardfche gewelven als door de kunfligtle
gewelven van Kristal, wier terle
handen toebereid
glinfterénde glanfen en ftralen het gezicht niet verdraHier ontdekt men kamers en vertrekken,
gen kan.
opgefierd met ontelbare lufters, en opgepronkt met zul
te vergeefs in Vorftelyke Paleizen,-kefiradn,m
hoe pragtig anders, zoeken zou. --- Dan in deze onderaardfche gewelven, in die onderaardfche waereld, ontdekt men geene mindere veranderingen, dan in de boven
oppervlakte van onze Planeet.
-waerldop
Met hoe veele dalen zoude ik deze nog kunnen vermeerderen en uitbreiden , om de wonderen te vergrooten, die in het binnenlle van onzen Aardbol gevonden
worden. --- Dan dit zou my al te langwylig maken. De
voorbeelden, intusfchen, door my uit de drie Ryken der
Natuur aangevoerd, vlei ik my, zullen genoegzaana zyn,
om onwederfprekelyk te bewyzen , dat 'er niets in 't
Gefchapenal gevonden word, of het is der genadige ver
onderhevig --- van den Mensch — van al 't Ge--anderig
dierte des Velds, der Lugt en der diepe Wateren -- van
het groeibare, van al het groene Kruid der aarde -- van
de Planten, van de Heesters, van alle de Boomen des
Wouds van al het geboomte des Velds; met één
woord , van al wat uit de aarde voortkomt en voort
dat geen, dat in deszelfs binnenfe inge.-fpruit,oal
wanden verborgen is niets word 'er van al dit gefchapene gevonden, of het is onbeftendig, en der geduurige verandering onderhevig.
8 Hoe groot is onze God, onze groote Schepper en
Onderhouder ! Laat ons Item loven en verheerlyken; want
1-Tern alleen komt alle Lof, Eer en Heerlykheid, toe, tot
in alle Eeuwigheid, Amen.!
C. v. B. G.

Scliry-
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XEN OUD OPSCHRIFT.

Schryvers van de Ilgemeene Uaderlandfche Letterooffeníngen.

zend U hier nevens het volgend Stukjen; vergunt het,
gy 't der moeite waardig keurt , een plaatsjen
Iinkzohet
Jlengeln erk van uw alom geacht Maandfchrift.
,

Zo liet de algenieene goedkeuring al niet wegdraagt,
kan het ten mmi'en eenig genoegen verfchaffen aan de
Liefhebbers van oude Opfchriften. In verwachting van
hetzelve geplaatst te zien, blyf ik uw beftendige hoog.
achter,
Den i8 flugustus,
1796.

H. L.

EEN OUD OPSCHRIFT.

Vóór Benige jaaren wierdt de Tooren te IVunen (een
Dorp in de Majorie van 's Bosch , halverwege tusfchen
de Steedjens Helmond en Eindhoven gelegen) herhaalde
reizen door den blik fern getroffen, en in brand gefiagen.
De brand wierdt telkens gelukkig gebluscht ; doch de
Tooren leedt zoo veel, dat by van tyd tot tyd met een
gedeelte der Kerk inftortte. De muuren aan de Zuiden Westzyde bleeven nog eenigen tyd ftaande. De drie
klokken bleeven met het bel fort, het geen enkel door
eenige ankers gehouden wierdt, aan de twee nog ftaande,
doch gefcheurde, muuren hangen, het geen eene akelige
vertooning voor den nieuwsgierigen Aanfchouwer maak
vreesde, dat ook die twee muuren, gelyk ook-te.Mn
gebeurd is, zouden vallen, en dan moesten de klokken
noodwendig breeken. Lenige waaghalzen ondernamen, voor den geringen prys van hechts r5o guld., om
de klokken 'er uit te haalen , het geen hun, in tegenwoordigheid van veele honderd Nieuwsgierigen , die van
alle kanten waren faêmgevloeid, om eene zaak, die hun
zoo al niet ondoenlyk ten mintlen allergevaarlykst fcheen,
ten uitvoer te zien brengen, met groot gevaar van hun leven en van veele Aanfchouwers, gelukte. De groot.
í1:e klok (de twee anderen bezitten niets merkwaardigs)
weegt omtrent drie duizend ponden , en men leest op
dezelve het volgend byna onleesbaar Opfchrift:
edP
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9rf^ (G1§) Jlarit aaijann

+:

En cano voce pia qua (q) dicor fan t a (fcn Maria
Ad mea festa veni qui 'is de morse tueri
Signant (fignnt) m c c c c decem noviesque {novies5)
4nrwrn quo Nuenen venientis jan fait a or
Dit Opfchrift is gefchreeven met zeer oude Monnikenletters in oud Monniks Latyn, gelyk ieder Taalkundige
ligtlyk befpeurt. De verkortingen (abbreviatuuren) der
woorden, die 'er in voorkomen, heb ik tusfchen paren
hier ingevoegd. De naam Jesus leest men-thefn
` f9/ zynde de OpfEeller denklyk misleid door de Griek
(lange e), welke hy voor onze ij heeft aange--fcheH
zien ; misfchien hadt hy ergens den Griekfchen naarm
1v^oous , welke oudtyds altyd by verkorting met groote
letteren op deeze wyze 1t;, of naauwkeuriger IHC ,
wierdt gefchreeven, geleezen. De Monniken fchreeveta
dien naam oudtyds ook, doch verkeerdlyk, IHS, gelyk
nog, by hen plaats heeft, en hier van maakte onze Rymer ° jfj / denkende, dat hy zich wel uitfloofde. --Het jaartal in het derde vers fchynt twyffelachtig, en
kan 1419 of 1490 betekenen. Het vierde vers is onverfaanbaar, of het moet weezen, dat men 'er den Klok
heeft willen aanduiden, die dan een ze--kengitrdo
kere JAN VAN NUNEN moet geweest zyn; doch hoe de
Verfenmaaker hier aan den Genitivus venientis komt, kan
ik niet begrypen --.-- Het geheele Opfchrift beftaat uit
Vileine letteren, uitgenomen dat de woorden JESUS, jo.
HANNES en JAN, met eene Capitaale letter beginnen; de
onderfcheidings - tekenen zyn dezelfde als ik ze hier heb
afgefchreeven. Thands fl:aan 'er maar twee Rukken van
de mu uren van dien Tooren, en aan de Westzyde vindt
men nog in den muur een Steen ingemetzeld , waarop
neen met groote Latyniche letteren het volgende leest, op
deeze wyze:

HIER RVST S QVIRINVS
Volgends de oude overlevering, was QUIItINUS de Be.
fchermheilig van dat Dorp, en ligt ook aldaar begraaven , gelyk dit Opfchrift ook niet onduidlyk te kengen geeft.
EE-
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BERIGT VAN EBN GEZANTSCHA?

BÉRIGT VAN LORD MAOARTNEY'S GEZANTSCHAP NA
CHINA; GEPAARD MET EENIGE BYZONDERHEDEN,
DE GEWOONTEN EN ZEDEN DER CHINEEZEN

Door MACKINTOSH, Capi tein van het Schip the Indofan.

BETREFFENDE .

„ T^ it 1ENEAS ANDERSON'S Verhaal van het Groot•Brit1
„ lJ tannisch Gezantfchap na China, hebben wy zeer
onlangs een Verflag geoeeven van den Optocht diens
„ Gezantfchaps na het Kèizerlyk Paleis ; gepaard niet
„ Byzonderheden , in het doortrekken van Pekin door dien
„ Heer waargenomen (C). Niet ongepast zullen wy hier
„ op laaten volgen, welke de Uitflag was van dit Ge.
„ zantfchap van Lord MACARTNEY , ontleend uit the
„ Calcutta Gazette; als mede wat Capitein MACKINTOSH,
„ ten tyde deezes Gezantfchaps in deszelfs dienst, in
„ verfcheide deelen des Lands heeft waargenomen, de
„ Gewoonten en Zeden van dat Volk betreffende; door
„ dien Scheeps-Capitein als een toegevoegd Hoofdftuk
„ geplaatst in ANDERSON'S Narrative."

4
Het Verílág des Gezantfchaps, uit de Calcutta Gazette
van 14 O&. 1793+ luidt in deezer voege. De gunflige
uitzigten, welke wy onlangs vormden wegens de groote

en veelvuldige voordeelen, die wy ons beloofden van
Lord MACARTNEY'S Bezending aan het Hof van Pekin,

zyn zeer verminderd zints de aankomst van Capitein
MACKINTOSEI , Bevelhebber op het Schip the Indojlan,
en eenige andere Heeren, die zyne Lordfchap in de Gehoorve rleening by den _ Keizer van China vergezelden.
Het blykt uit het verhaal deezer Heeren, dat de waak
Staatkunde der Chineezen niet kan verkloekt wor--zame
den door• de kunftigfte Ereeken en de uitgedagttle zetten der bekwaamfte Onderhandelaaren. Nimmer mogelyk
was 'er een CharaIer, beter gefchikt, en bekwaamer,

tot een Gezantfchap van die aangelegenheid als waar van

ik thans fpreek, dan Lord

(*) Zie hier boven, bl. 314.

MACARTNEY;

doch, niette-

gen.

to CHINA, r 7

geP^t wande alle de bekwaamheden van zyne Lordfchap,
vondt by het voltirekt onmogelyk, een der twee Stuk
te verwerven, welke by zo erntlig zogt ten voort-ken
deele der Britten te bewerken.
Zyne Lordichap hadt naauwlyks de onderhandeling begonnen , of by hield zich verzekerd, dat by zyn doel,
om verlof te verwerven. dat een Engelschrnan in de
:Roofdaad van China, als Ambasfadeur, ConfuI, of onder eenigen anderen naam, zich zou onthouden, niet zou
befchieten : naa een tweede of derde gefprek hier over
liet by zulks vaarera. — Op zyns Lordfchaps ander
voorftel,onm Bene uitfluitende Vastigheid,of. Vestiging, vuor
de ingelfc%en in de Chineefche Héerfchappy te verwérven , zelfs under eene vergunning voor een bepaalden
tyd, en enkel met Handel- oogmerken,_ -was des Keizers
weigering vulflrekt, en in ééns .alles afdoende.
Overeenkomítig met het grondbeginzel in de Chineefche
Staatkunde , wordt elke Nieuwigheid, van welk eenera
aart dezelve ook moge weezen, aangemerkt als onvermy
delyk zwanger gaande van onheil en verderf. En daar
de Leer van Her\ of ming in de Europifche Wereld zo
zeer in zwang t aat, zou het C/2ineefche Staatsbefluur het
Staatkundig heftaan des Ryks op den oever des ondergangs rekenen, als het eenige de minne inbreuk duldde,
niet alleen op de vastgettelde Wetten , maar op aangenomene Vooroordeelen, die by hun even eerbiedenswaafdig geagt worden, en dezelfde krat bezitten, als ftélligtt
Voorfchriften. — Volgens dit be g meel alleen is het dat
de Keizer het weigert een vreemden blyvenden Afgezant
ten Hove van Pekin toe te ftaan ; of eenige uitbreiding
te vergunnen aan de beginzelen, op welken onze Koophandel met dat Ryk thans berust , en naar alle waar
fchynlykheid zal blyven berusten.
Het Gezantfchap werd geleid na ehor, een van 's Kei=
zers Verblyfplaatzen in Tartaryen, tusfchen de veertig
en vyftig Engelfche Mylen van Pekin gelegen. Dcrwaards tongen zy op eene gemaklyke wyze, en werden
overvloedig onder den weg onthaald in de Paleizen des
Keizers, tusfchen Pekin en ,?ehor (*).
Vóór de Inleiding van zyne Lordfchap in 's Keizers
,

te

(*) Volgens het Reisberigt van ntwrxaoN, boven ver
viel hierop overal niet te roemen.
MENG. 1796. ái0. IG.
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tegenweordi`li id tuoest 'er een aantal byzonderlteden
geregeld worden, ep verliepen 'er verfcheide dagen eer
alle deeze zaàkèn ten genoegen gefchikt waren. Inzonderheid viel 'er veel te doen over de plegtigl eid , om
met het hoofd tegen den grond te buigen, als men in
's Keizers tegenwoordigheid verfcheen ; eene Pligtpleeging, welke in den aanvange voor van eerre onverinyde1y ke noodzaaklykheid gehouden werd. Lord MACARTNEY weigerde in 't .éerst volttrekt, &hoon beleefd, zich
naar die gewoonte te fcl ikken -; doch hadt teffens by
zichzelven beffooten,' dit punt liever toe te geeven dan
des in eenige ongelegenheid te geraaken, of het oogmerk
zyns Gezantfchaps te misfee. — De Keizer, nogthans,
liet weeten, dat by van den eisch op die pligtpleeging
afzag. Hierop werd zyn Lordfchap met diens Gevolg
binnengelaaten, zonder bykáns eenige andere pligtpleegingen dan gebruiktyk zyn ten Hove van Europifche
onarchen.
Dan, fchoon dit Gezantfchap dien gunftigen uitflag
niet gehad hebbe welken men verhoopte, ten aanziene
van die twee groote voorwerpen, verwagten wy nogthans , dat hetzelve zekere gewigtige belangen , den
Koophandel betreffende, zal voortbrengen, welke, binnen
kort, de moeite en kosten van zyns Lordfchaps Bezending. ryklyk zullen vergoeden.
De Keizer, naamlyk, heeft een buitengewoon Onder
thans Lord MACARTNEY cp-konigaetld,
diens hertocht na Calcutta vergezelt. Uit diens Character , de bevelen hein gegeeven , en uit de betuigingen
door hem gedaan, hebben wy alle reden om te geldoven
dat by den byl zal leggen aan den wortel van alle die.
liindermsfen, welke tot hier toe, in allerlei rigtingen,
opfchooten, ter belemmeringe des Koophandels.
Hadt de Keizer bewilligd in den voorflag van een
gelsch Ambastadeur, of Refident, te Pekin, Sir GEORGE
STAUNTON zou hier in dat Chara ter gebleeven zyn,
op een Jaarwedde van r.2,oco P. St. — Lord MACARTNEY, verneemt men, trekt voor dit Gezantfchap 30,000
P. St.
De nieuwe Onderkoning, Lord MACARTNEY, en beider
gevolg, worden hier binnen kort verwagt. Een groot
aantal Mandarynen en de aanzienlykfte Chineejèhe Kooplieden zullen eerlang vertrekken, om den nieuwen Onderkoning te gemoet te gaan. Op morgen zal de Opper- fu=
per'
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per€arga, Mr. BROWN, van Lier uittrekken, met een tal 'ryk gevolg, om den Afgezant herwaarde te geleid; n. Het
vertil f van zyne Lordfchap zal hier niet lang weezen
waarfchynlyk flegts vyftien of twintig dagen.
De Gefchenken, door den..Keizer gedaan, zyn groot,, en
in menigte en in waardye. Deeze zyn reeds alle aan
boord. van the Indoflan. Ik kan my tot eene b }zondere
optelling van dezelve niet inlaaten; doch twee derzelven
zyn van Benen zo byzonderen aart, dat ze niet onvermeld mogen blyven. Het een is een Heldendicht, aan
zyne ,Groot- .8rittannifche Majefieit gerigt, opgefteld door
den Keizer zelven, en met zyn eigen hand gefchreevern.
't Zelve ligt in een zwarthouten gefneeden Doos, van
geerie groote waarde, dan alleen als een Ruk van Oudheid aangemerkt, op welke byzonderheid die Doos de
tegttnaatigtte aanfpraak heeft ; daar dezelve e000 jaaren
jn 't bezit der Keizerlyke Familie van China geweest
is. -- Het andere door my bedoelde ,Gefchenk is een
kostlyke Agaat, die in grootheid en fchoonheid geen wedergade kent. Dezelve heeft altoos den Keizer gediend
om ze in de hand te houden, en 'er de ooggin op te vestigen, als by fprak tot een zyner Nlandarynen of Staatsdienaaren,: dewyl een Onderdaan in 't aangezicht te zien niet
alleen gerekend wordt als beneden de Keizerlyke waardig
maar ook als te veel £tellende in den Perfoon-heid,
die toegefprooken wordt.
De Berigten wegens China, door Capitein MACKINTOSH, in het Opfchrift deezer Afdeelinge , beloofd, loopen op deezen zin.
Eene naauwkeurige Befchryving te geven van de Hu.
welyksplegtigheden in China zou ` weinig anders zyn
clan eerie wederlegging van den Abbé Git.osIER , wiens
Verhaal van de Huwelvksplegtigheden by de Chineezen,
ZO wel als van andere Volksgebruiken, te ,eenemaal van
de waarheid afwykt. De Abbé fchryft: „ Op den dag
, ter Egtvereenigin beftemd, :wordt de Bruid eerst ge,, plaatst in een gef'ooten Draagftoel of Palanquin; waar
op alle de (ukken, die ..baar Huwelyksgoed uitmaa• ken, vóór en agter haar gedraagen worden door very
,, fcheide Perfbonen van beiderlei Sexe ; terwyl andere
haar omringen, draagende ontftooken flambouwen, zelfs
op 't midden van den dag." ----- De Huwelyksplegtigheid, van welke ik te !Macao ooggetuigen was, halt
weinig overeenkomsts met deeze befchryvtng ; uitgenc-
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men de Palanquin. De Bruid zat in dit Voertuig, werd
voorgegaan door Muzyk, en Vlaggen van verfcheidenerlei kleuren, gedraagen door Mannen in de voor- en agterhoede des optrekkenden ftoets, welke voornaamlyk beftondt uit Bloedverwanten van de Bruid en den Bruidegom, die haar na 't huis haars Egtgenoots geleidden ,
waar een maaltyd gereed gemaakt was, en de dag voorts
in feesthouding en vrolykheid gefleeten werdt. En wordt
de avond niet beflooten met die ongerymde Plegtigheden, met welke de Abbé GxosIER en andere Schryvers,
op eene belachlyke wyze, de voltrekking der Chineefche
Egtverbintenisfen bezwaard hebben.
Het denkbeeld, door dien Abbé en anderen voortge.
plant, wegens de llrenge opfluiting der Ch/nee/die Vrouwen, is even zeer van waarheidsgrond ontbloot. In on•
derfcheide gedeelten van dit wyduitgeftrekte Ryk mogen verfchillende gebruiken tandgrypen ; en de magt
der Mannen over hunne Vrouwen moge zodanig weezen,
dat deeze hun meester maake van derzelver veyheid,
welke zy misfchien met alle ftrengheid uitoefenen, wanneer de noodzaaklykheid zulke maatregels aanraadt, of
de verbeelding ze noodig oordeelt; doch ik twyfel geen
oogenblik, te bewecren, dat de Vrouwen in China, over
't algemeen, eene redelyke veyheid genieten; en dat er
dezelfde gemeenfchap en verkeering met Vrouwen plaats
heeft, welke in Europa voor een der hoofdaangenaamheden des gezelligen leevens gehouden wordt.
De Abbé heeft desgelyks beweerd, met dezelfde on
kunde van het Land, voor welks Gefchiedfchryver hy
zich uitgeeft, dat de Heeren 'er zeer op gefl:eld zyn om
liet Huwelyk onder hunne Slaaven te bevorderen , ten
einde derzelver getal te vergrooten; dewyl de Kinderen,
uit die Slaavenhuwelyken gebooren , in het lot hunner
Ouderen deeles. --- Dit is een loutere fabel; dewyl in
geheel China geen rang van Menfchen beflaat die men
Slaaven kan heeten. Zy kunnen geen Slaaven invoeren
met hunne eigene Schepen , welke nimmer dan in hun.
eigenlandfchen handel gebruikt worden ; en hy moest
wel zeer bygeloovig onkundig weezen, die wilde Hellen
dat zy op vreemde bodems 'er ingevoerd wierden. Indien 'er derhalven eenige Slaaven in China zyn, moeten
dezelve Inboorelingen des Lands weezen: en het is wel
bekend , dat onder hun geen lieden gevonden worden,
tot dien vernederenden haat verweezen.
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Zeker flag van Misdaadigers V ordt tot f1Faverny, voor
een izeker bepaalden tyd, of voor hun ganfcLe leeven, ver
volgens den aart der misdryven door hun ge-wezn,
worden gebezigd in de werkzaamtie en-plegd;nzy
moeilykite posten der openbaare Landswerken. Doch,
indien dit flaaverny is, dan zyn de ongelukkige Misdaadigers, die aan de T/icems fcheepsballast bearbeiden, ook
Slaaven.
In China heeft, ten aanzien van deeze Poort van Misdaadigers, eene gewoonte plaats, welke men in Engeland niet
aantreft, hier in beftaande, dat men deeze lieden kan
huuren tot eenig dienstwerk waar toe zy bekwaam zyn;
dit valt zeer dikwyls voor, dewyl men hun voor minder
prys kan krygen dan andere Werklieden. Deeze fchikking heeft eene goede uitwerking, dat dezelve het Staats
ontlast van de kosten, om die ongelukkige Per--beftur
foonen te onderhduden, zonder daar door de fchande of
de ftrengheid der ftraffe te verminderen.
Maar ik herhaal nogmaals, dat flaaverny, waar door ik
verffa de Mgt die de eene mensch over den ander krygt
door Koop, of Erfenisfe, als op onze II'cst-IndiJche Eilanden, niet bekend is in China. In de daad, eenigen
der Chineezen, in de binnenfile gedeelten des Lands, kon
ik zeer bezwaarlyk doen begrypen den aart van het Chara&ter eens Slaaven ; en toen ik de zaak ophelderde door
den ftaat te befchryven van een Neger - jongen, BENJAMIN
geheeten , door Sir GEORGE STAUNTON te Batavia gekogt,
betoonden zy deswegen de ilerkfle tekenen van wederzin
en afgryzen. Dit onderhoud viel voor te ,7ehor, in Tartaryen.
Doch te Canton, waar de gemeenfahap met de Europeaanen aan de Kooplieden eenige kundigheden fchenkt
van 't geen omgaat in ons Werelddeel, gaf dezelfde BENJAMIN ftoffe tot eenige waarneemingen over zynen ftaat en
tot, die my verwonderden, toen ik ze hoorde, en welke
ik geloof dat dezelfde uitwerking zullen baaren by myne
Leezers, als ik ze verhaal. De Jongen in een der
Voorfteden van Canton met my in een Winkel zynde,
waren eenige Perfoonen , die nimmer een Zwart gezien
hadden, zeer nieuwsgierig om iets wegens .hem te weeten
te komen. Wanneer de Koopman, aan wien de Winkel,
waar in wy ons bevonden, toebehoorde, in zeer gebrooken Engelsch zyne verwondering te verftaan gaf, dat de
Lngc fchc Natie een Handel, zo fcltaadlyk voor de Menschlykheid, van welke zy dikwyls met zo veel ophefs fpraken,
Cb 3
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ken , kon dulden. Als ik hem hier op berigtte , dat ons
Parlement ten oogmerke h'adt dien Menfchen. handel af
te fchaffen, verbaasde by my door my te gemoet te
voeren: „ Ja, in Engeland hebben de Zwarte Menfchen
9, een Voorfpraak en een Vriend gevonden in den Mandag
„ ryn W1LB RPOItCE, die langen tyd goed gedaan heeft;
en alle braave Lieden, zo wel als de Zwarten, vereeren
het Character van een Man, die zyne gedagten ge=
„ vestigd heeft op liet verbeteren van het lot deezer
y, Menfchen; en niet gelyk de JPèst -IIndife7e Planters, of
Kooplieden, die, uit winzugt, de eiende willen doen
volduuretr van een zo groot aantal hunner Medemenfchen , als de lfriraunf he Slaaven ; doch GOD kan

,, zulk een bedryf niet goedkeuren."

Dat eenige algemeene kundigheden van -'iet geen 'er in
de EuropiJche Staatkundige Wereld omgaat opgedaan
kunnen worden door de Mandarynen en Kooplieden in
de Haven van Cantoia, is iets natuurlyk te verwagten,
door hunne geftadige verkeering met de Inboorelingen
van bykans alle Europi che Gewesten ; en dewyl veelen
hunner de Europifche taalen verftaan, leezen oenigen
mogelyk nu en dan de Nieuwspapieren; van daar overgezonden; maar dat het Gefchil, over den Slaavenhandel
gevoerd, in het Britfche Parlement, bekend was in de
Vooritedètt van Canton zal , veeles myner Leezeren zo
;.eer bevreemden als het my wonder deeds. En zal
-

het den

Heer WILB1 RFORCE niet onaangenaam weezen,

te vernoemen, dat zyn werkzaams yver, betoond in het
voorflaan van de Regten der Volken in Africa, in de
Raadzaal te Londen, de Loffpraak ontvangt van een Cliieesch Koopman onder de meuren eener lfiatifche Stad.
Veelvuldige Feesten worden 'er in China gevierd. Het
voornaanifle van alle zagen ivy te Macao, met den aanvangt des Nieuwen jaars. Volgens de Chineefche Dagtelling vangt dit aan op den tweeden van onze Maand
rebruary en wordt, met groote vreugd en blydfchapsbetoon, gevierd door geheel het Ryk heenen; als dan heeft
'er eene volkomen ftaaking van allen arbeid plaats: Van
Benige Godsdienstplegtigheden , die by 's Jaars aanvang
plaats hebben 9 kan ik niet ípreeken; naardemaal ,al liet
:ginderfcheid van het Jaargetyde, 't welk ons voorkwam,
beliondt in feesthouder by dag, en het aftleeke.n van vuur
Dit Feest wordt, door de zodani--wverkibynagtè
gen die de kosteii kunnen draagera, eenige dagen agtereen
^e..
,

IA CHMA.

463

gehouden; en zy, wier omftandigheden hun bepaalen tot
éen Feestdag, neemen deezen zo getrouw waar, dat zy de
gevolgen daarvan op den naastkomenden dag nog gevoelen.
De Chireezera vieren hunne gewoone Heilige Dagen op
deeze wyze. In de eerfee plaatze koopen zy, naar gelange hunner omflandigheden en vermogens , Spyzen,
welke zy gereedmaakcn en plaatzen voor• een kleinen
Afgod, ge eld op een Altaar , met een gordyn voor 't
zelve hangende. Zodanig een Altaar, in de eene of de
andere gedaante, heeft ieder Chinees in zyne verblyfplaats ,
't zy by zich op 't land of op het water , in zyn huis
of, in zyn Junk, (een Vaartuig zo geheeten) bevindt. Dit
Spysonthaal met brood en vrugten, en drie kleine bekers
wyn, fterken drank of edik, worden, naa eene drievoudige buiging van het Huisgezin, in het voorhuis $ebragt;
daar knielen en bidden zy, met grooten ernst, eenige minuuten lang; en, naa eenige keeren het hoofd tegen den
grond geboogen te hebben, ftaan zy op, en werpen het
oogt uit de drie gemelde kleine bekers ter rechter- en
flinkerzyde van zich heenen. Hierop neemen zy een bundeltje van f'malle ftrookjes verguld papier; dit fleeken zy
in brand, en houden het over de Spyze. Dit wordt gevolgd,
door een ftreng kleine klappertjes , aan 't end van een
rietfok hangende , aan te iteeken, en over de Spyze te
laaten kraaken. Het dus gewyde Eeten wordt geplaatst
voor den Afgod, of •josh, gelyk zy dien noemen, (door
welk woord zy de Godheid verftaan) en, naa eene .herhaaling van veelvuldige pligtpleegingen, befluiten zy alles
met een vrolyken maaltyd, welks vrolykheid vermeerdert door een overvloedig gebruik van geestryke dranken, altoos warm gemaakt in daar toe gelchikte koperen
vaten.
Volgens een oud gebruik, is men, op den eersten van
Maart, gewoon Tooneelfpelen te vertoonen op Tooneelen
opgerigt in de voornaamfte Straaten van elke Stad , ten
vermaake van het gemeenti Volk, 't welk zodanige uit
fpanningen niet kan bekostigen. Dit Volksonthaal duurt
eenige dagen lang, op kosten des Keizers, zo dat op dezelve, ieder morgen en avond, de geringste Onderdaan,
zonder eenige kosten, dit geliefkoosd vermaak geniet, en
de hand zegent die 't zelve hem toereikt.
Van der Chineezen kundigheid in de Geneeskunde, kan
ik niet meer zeggen, dan dat ik getuigen was in een, ge
var
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val van eene gelukkige aanwending derzelve omtrent een
inyner knegts, JOHN STEWART, die, op ganzen wedertocht
van Je?or, aangegreepen wierd door een buiklnup, welke
onder den weg dermaate toenam, dat wy, te óhaunclioyeng
ons bevindende, geen hoope hadden , dat by met ons die
plaats zou kunnen verlaaten. Of de Lyder het zelve begeerde, dan of het gefchiedde op aanraaden van iemand
onder het gevolg, kan ik niet zeggen; doch een Chineesch
Geneesheer werd ten zynen byi?-ande geroepen. Toen Mr.
PLUMB, in tegenwoordi heiíi van Sir uEOi&G:: STAUNTON,
't geval van den Lyder aan den Arts hadt opengelegd,
bleef deeze een geruimen tyd by hem, en gaf een Gcneesmiddel, 't geen vaardig werkte,.en eene volkomene her
helling teat gevolge hadt.
De Chinezen zien 'er, over 't algemeen, gezond uit.
Zeldzaam treft men 'er aan, die merktekens van de Kinderziekte draagen; en, uitgenomen in de Zeehavens van
JWacao en Canton , zyn verichei^ e kwaalen, ongelukkig
zo algemeen in Europa, in China onbekend.
De Caxee is de eenige gangbaare munt in China; alle
andere Geldfpecien zyn 'er voltrekt verboden. De Caxce
is vervaardigd van een wit metaal, en heeft cie grootte
van een Engelfche Farthing; een klein gat is 'er in 't
-

midden

doorgedreeven, ten

einde een koorde daar

door

heen te fteeken, en 'er dus Candereens en Maces van te maaken: dan, fchoon de benaamingen Candereen en Maces gebruiklyk zyn om eene zekere hoeveelheid van Caxees aan
te duiden, zyn 'er geen Gelditukken in zwang, welke
die waarde bedraagen; weshalven dit, in de daad, flegts
ingebeelde benaamingen zyn, gelyk in Engeland de Ponden
,Sterlings.
Met eene maate van naauwkeurigheid kan de vergelybende waarde van de Caxée met Briisch Geld niet bepaald
worden, dewyl dezelve in China geen vastbepaalde waar
heeft; elk Landfchap heeft zyne byzondere Caxee, welke-de
niet gangbaar is in een ander. In Pekin zal een LSpaanfche
Dollar, by verwisféling, van vyf honderd tot vyf honderd
en tachtig Caxees geeven; overeenkomflig met de zwaar
Dollar, welks gewigt de Chineezen bepaalen-tevand
door een Uncer-weegtuig, of ook zomtyds door ze op de
&haal te leggen. In het Landfchap van Hoang - tchew,
baloopt de Dollar van zeven honderd tot zeven honderd
en vyftig Caxees; op andere plaatzen zal de waarde moge -

lyk tog meer verfchillen,
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De tegenwoordige Keizer van China is een verftandig en
weldaadig Vorst, die, in het lange tydsverloop van zestig
jaaren, naar de algemeene betuiging zyner Onderdaanen,
nooit heeft opgehouden om hunnen vouripoed te bewaaren
en te vermeerderen.
Tot een voorbeeld , hoe by het Regt handhaaft, en be.
fcherming verleent aan de miníle zyner Onderdaanen, ilrekke,
uit deezen zelfden Schryver, het volgend Stukje.

£TA.Ts-MISDI,YF GESTRAFT, RN LYOENDE BRAAFHEID $SKAOORD.

Eene wasre Cefchiedenis van den tegenwoordigen Keizer van China.

(Ontleend uit Capt . MACKINTOSH, Supplementary Chapter
to Mr ANU .ItsuN's Narrative of the British Embasfy
to China, in de Jaaren 1 79 2 —X794.)
.

thans regeerende Keizer van China ,die ,in eene langduurige
Regeering van bykans zestig jaaren, volgens het algemeen
D
getuigenis des Volks , nooit afgelaaren heeft van 's Volks voor

geluk te bewerken, handhaalt bovenal het Regt met-fpoedn
regtmaati^heid, de Grooten niet verlchoonende, en de geringf}e
zyner Onderdaanen zyne befcherming niet onftrekkende. Treffe. :d is hier van het volgend voorbeeld.
Een Koopman, in de stad Nankin, hadt, door vlytbetoon,
met braafheid gepaard, zeer groote middelen verkreegen. Dit
ryk bezit maakte den inhaaligen geest des Underkonings van
dat Landfchap wakker. Onder voorwendsel dat de fehatten
deezes Koopmans al te fch elyk tot dus Rene hoogte waren
opgehoopt. gaf by niet duister te verftaan, tcn oogmerke te
kehhben om 'er zich meester van te maaken.
De Koopman, die een ralryk Gezin halt, hoopte de Gierig.
beid , die de roofzieke hand over hem dreigde uit te ltrekken,
te leur te ílellen, door zyne Bezittingen onder zyne Kinderen
ce verdeelen, en zyn onderhoud van hun te verwagren.
Doch de Geest der fchraapzugtige Onregtvaardigheid, wanneer dezelve met Magt bekleed is, laat zich niet gereedlyk
van eensgevormde oogmerken afbrengen. De Onderkoning
fchikt overzulks de Zoonen des Koop.nans na bet Leger, neemt
hunne beiittingep in beflag, en laat den Vader over aan het
deerlyk lot van zyn Leevensónderhoud te moeten bedelen.
's Mans traanen en rederiglle verzoeken waren geheel vrugt.
loos. Deeze laaghartige Onderregent van den weldaadigen,
V,ust weigerde den minisen onderltand te verleenert aan des
G g .s
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Man, door hem tot den bedelzak gebragt. Dit ging zo verre,
dat de Koopman , tot wanhoop gebragt door de onderdrukking
diens onwaardigen Staatsdienaars, befloot, zich aan 's Keizers
voeten te werpen, en of herdel te verwerven , of in diens
tegenwoordigheid te lerven.
Met dit oogmerk vervorderde hy, Leevensónderhoud bede.
lende , zyn weg na Pekin ; en , de moeilykheden van eene lange
en verdrietige reize doorgewortleld hebbende, bereikte hy, in
#t einde, de Keizerlyke Verblyfpiaats. Een Verzoekfchrift opgetield hebbende , bevattende eene getrouwe opgave van . de
verongelykingen hein aangedaan ,wagtte hy, niet geduld, in een
buitenhof, tot dat de Keizer daar voorby zou komen, om na
den Raad te gaan.
'sKoopmans armoedig voorkomen Helde bykans al zyne hoop
te leur. De Mandaryns, die den Vorst verzelden en omringden, waren op 't punt, om hein, wegens zyn indringen, af te
weeren, toen 's Keizers opmerking getrokken werd door het
gewoel, veroorzaakt door 's armen Mans wederhand. Op dit
oogenblik haalde by een Papier te voorfchyn. De Keizer he.
val, dat het hem in zyn Palanquin zou gebragt worden. 't Zelve oogenbliklyk doorleezen hebbende, beval hy, dat de OverJeveraar van dit Gefchrift hem zou volgen.
,juist op dien tyd bevondt zich de Onderkoning van Nankin,
volgens jaarlykfche gewoonte, ten Hove. De Keizer lag hem
de misdaad , in 's armen Mans Verzoekfchrifc voorgeiield , ten
laste, met bevel om zich op dat fluk te verdedigen; doch, bewust van zyne fchuld, en verbaasd wegens de onverwagte ont.
dekking, firekte zyne ontroering, zyn Belaad, en zyn itilzwygen, te zyner veroórdeelinge.
De Keizer vervoegde zich tot den Raad, en ontvouwdè
's Onderkonings misdryf; belluitende zyne aanfpraak met last,
dat her hoofd van deezen onregtvaardigen , fchraapzugtig;en,
]Bewindsman onmiddelyk op de punt van een Zabel in zyne
tegenwoordigheid zou gebragt worden.
Oogenbliklyk werd dit bevel volvoerd; en terwyl de arme
Grysaart vol verwondering op zyne knieën lag, om den uit flag van dit voor hein zo gewigtig en heilisfend oogenblik af
te wagten , fprak de Keizer hem in deezer voege aan:
„ Slaa het oog op het Ychriklyk bloedend voorbeeld, 't welk
ik thans daar voor breng. En , daar ik op dit eigen
„ oogenblik u tot 's Geftraften Opvolger benoem, en tot On„ derkoning van het Landfchap Nankin aanllel ; zo laat het
„ lot urns Voorgangers u leeren , om de Pligten van uwe
„ hooge en gewigtige Bediening met Regivaardigheid en Ge.
„ tr aatigdheid waar te veemen 1"

NET

TIET AANGENAAM£ DER DOMHEID, ENZ.
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J1ET AANGENAAMS DER I)OMHHID , EN HET ZALIGE DER
ONAANDOENLYRHEIr,.

Thou art inclined to Heep
And give it. ivay.

't is a goad dulnefs,
SHARE SPA Rit.

(Naar het Engelseh. )

^XTaniteer een Vriend van Dr , JOHNSON zyne goedkeurende
bewondering te kennen gaf over deezen regel in eer
zeker .Dichtfluk:
Who rules o'er freemen , fhould him/elf be free.
't Betaamt hem vey te zyn, die over veyen heerscht.
gaf hem die no&or (naar gewoonte niet in het beste humeur
zynde) ten antwoord :
Who drives fat oxen , fhould him/elf be fat.
Wie vette osfen dryft, glim zelf van vettigheid.
Nu , zonder in dit gefchil te treeden , omtrent Frye Lieden en
Osfen, 't geen inyne Leezers gereedlyk bevroeden, dat my heen
zou voeren tot Staatkundige befpiegelingen, en hier toe heb ik
thans geen lust , zal ik flegts aanmerken , hoe het volftrelt;
noodzaaklyk is , dat by,. die over eenig onderwerp fchryft,
vóóraf eenige kennis van 't zelve moei bezitten: een Genees.
heer, die over eene byzondere Ziekte handelt, moet teel min.
Fien die kwaal in een ander waargenomen, of in zichzelvet{
ondervonden hebben.

Deeze helling voor eene welbeweezene waarheid aangeno-_
men zynde, zet ik my met het grootfile zelfsvertrouwen neder,
om myn thans bedoelde onderwerp te behandelen , en hoop
alle uwne Leezers ten vollen te overtuigen, dat ik, in alle
opzigten, geregtigd ben om eene Proeve te leveren over het aan
Domheid, en het zalige der Onaandoenlykheid. Welk-genamdr
een ryk , welk een onuitputbaar ryk , onderwerp! En veelen zul
zo ik hoop , het behandelen daar van niet ontydig vin'-len,
den 1 Veelels daar uit troost haaien ! Welaan, zonder uithel,

ter iaake.
In de daad . ik heb nimmer kunnen begrypen , waarom het
bordeel , . of liever waarom de vooroordeelen der Wereld zo
hardnekkig en onverzettelyk gekant geweest zyn tegen domme
en onaandoenlyke Menfchen. Is het, om dat zy weinig
l=i aantal zyn, en ons aanfloot geeven door de zonderlingheid
hur.
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hunner Chara&ers; want nateurlyk hebben wy een mishaagen
in, en eenen afkeer van, Menfchen, die iets zeer vreemds, en
van den gewoonen weg afwykende, on of aan zich hebben ?
Of fpruit het voort uit hunne groom talrykheid, zo dat
wy gevaar loopen om ze te ontmoeten op alle openbaare plaatzen , en in alle gezelfchappen aan te treffen ? Het laat!Ie
fchynt my toe de reden te zyn; althans als ik uit myne ei•
gene ondervinding over het menschdom mag oordeelen; want
ik heb de eer gehad om een veel grooter aantal domme en etsaandoenlyke Menfchen , dan die van eene tegenovergellelde hoedanigheid, aan te treffen. Althans ik heb, in mynen kring, een
veel grooter aantal Domooren , dan fehrandere Bollen , aangetroffen. Dan, hoe talryk zy ook weezen mogen, zy zyn ze
een zeer fchadeloos foort van Schepzelen, en by de Inees.-ker
te gelegenheden weet ik waarlyk niet boe wy het buiten hun
zouden ftellen.
Wanneer wy, by voorbeeld , een tairyke Landsvergadering,
by het verkiezen van een Parlementslid, noodig hebben, en tot
andere Staats. of Stadsbelangen in aantal zamenkomen , kunnen
wy nimmer eene aanzienlyke meerderheid verkrygen, zonder de
medewerking deezer Domkoppen, welke wy ons gelaaten te
veragten. War Kaartpartyen betreft , zyn zy de eenige
Lieden die u gelyken , inzonderheid als 'er Whist zal ge.
fpeeld worden, tot welk fpel zy als 't ware zo geheel ge.
vormd zyn, door de hun hebbelyke flijzwygenheid, dat ik niet
zie hoe 'er voeglyk eene party gewonnen of verlooren kan
worden , zonder een domme Medegenoot aan wederzyde.
Wat my betreft, ik trel'r geen Domoor, zittende of wandelende,
aan, of my valt in, dat by zich tragt te herinneren, welke
]Kaarten uitgefpeeld zyn, en bedenkt zyne Negenen en Tienen
ze bewaaren voor de onverwagte en heillooze aanvallen van
hoeren en Koninginnen.
Maar , behalen de veelvuldige einden tot welken deeze
Domooren kunnen dienen , is het grootlyks bezyden de febreei,

te denken, dat zy voor zichzelven ongelukkig zyn. In tegen -

deel, indien het geen ik zo onmiddelyk zal aanvoeren waarheid is, dan zal middagklaar blyken, dat zy, a po,/ierior•i, of
an agteren, befchouwd, de GelukkigI en onder liet menschdom zyn; maar ook a priori, of van voeren, alle reden hebben
om in dien gelukttand geplaatst te worden.
Waar in beftaat het geluk dan in het vermyden van alle die
zorgen , angílen , gefchillen , en bembeijingen , welke elende en
jammer baaren, door de Menfchen tegen elkander in 't harnas
te jaagen? En wie zyn de Perfoonen, die zich meest in deeze
haakerige doornhuiken inwikkelen? Zyn het uwe zogenaamde
Domkoppen? -- Neen, voorwaar! 't zyn uwe werkzaame,
uwe onderneemende, Geesten; uwe floute, denkende, Koppen;
uwe van gloed en yvervuur brandende Knaapen , nooit te
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vrede met hun Rand , die in eene eeuwvigduurende beweeging zyn , nu . ter diepte , van peinzing daalen , dan
ter hoogte van befpiegeling opklimmen. Deeze Lieden
zyn uwe Twistzoekers , Stookebranden , Duelleerders , Vers
ftoorders van Huislyke , Stedelyke en Landlyke, rust. -Maat in domme Me hen vinden wy geene van deeze fchadelyke hoedanigheden. Wat hunne lichaamlyke gedraaging betr'eft, zy zitten lit; wat hunne geestvermogens raakt, deeze zyn
in diepe rust; wat aanbelangt hunne voordragt, die is, gelyk zulk
eene lichaamsgedraaging en zulke geestvermogens alleszins voegt,
de bedaardheid zelve. Nimmer maangen die wel te
vredene Menfchen zich eene groots maate van Wysheid of Ge
aan ; zy denken niet wyzer te weezen dan anderen;-lerdhi
zy weeten of het wear warmof koud is, en, niets meer wee&ende, verwekken zy by niemand eene opkomende vlaag van
jaloufy, en kennen zy gelukkig geene Mededingers, die bun
gevaarlyk op zyde fireeven.
Uit hoofde deezer hoedanigheden, leeven zy, volgens myn
nederig gevoelen , niet alleen gelukkiger dan anderen ; maar
verwerven ook aanzien; en 't geen zy verwerven loopen zy
geen groot gevaar van ooit te zullen derven. Dikwyls
worden zy genodigd om eene party by te woonera; niet om
dat zy eenig mderrigtend gefprek , eenig genoeglyk onder
zullen medebrengen; maar dewyl het noodig is dat een-houd,
Party of Gezelfchap uit een zeker aantal beftaat. Een Ileer,
die een groot gastmaal geeft , kan daar toe niet altoos het
noodig aantal krygen, beftaande uit geestige Knaapen en fchrandere Bollen : die plaatzen moeten met Domkoppen worden
aangevuld. Zy geeven eene verfcheidenheid.
Een ander gebruik van myne geliefde Domooren in gezet.
fchap is , om een aantal Toehoorders uit te maaken. Alle Ge
kunnen geen Praatera weezen : men moet ook-zelfchapsdn
Toeluisterers hebben , en die moeten , althans voor een gedeelte , knikkende goedkeurders weezen. Nimmer vinden
zich deeze rustminnende Zielen opgewekt om den Spreekér
in de reden te vallen ; veelmin hebben zy geneigdheid om
zelve het woord te voeren. — Hunne beweegingen hebyen
zeer veel van enne pantomime , beftaande in het houden van
hun Tabakspyp in hun mond, in zulker voege dat dezelve een
zeker aantal graaden met hun lichaam uitmaake; of in Vork en
Lepel agter- en voorwaarde te beweegen tusfchen hun mond
en de tafel , en • die beweeging eenigen tyd aan den gang te
houden. Hoofdbuigingen kan men ook, by zommige
gelegenheden, in hun befpeuren; maar, in alle andere opzigten,
openen noch fluiten zy den mond, dan wanneer iets van de
Markt of uit de Kelder daar aan voorkomt.
Tabakrooken is by veeleu der Damooren eene heftendige
be.
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,bezigheid: geenzins dat alle Tabakrookers onder dé Dothlwp.
pen moeten gerangíchikt worden.- maar . Nermids eenige maace
van dierlyke tbeweeging voor den Mensch tnoodzaaklyk is
vinden de pornooren het Tabakrooken de geznaklykfte.
In de zogenaamde Grote WWreld (zogenaamde fchryf ik,
dewy, die Vreemde ding met het ftelzci der (ielykheid beioorde afgedaan te hebben , en niet meer paste genaamd te
*orden) waar men den Tabaksrook èeti ondraagelyke zaak
vindt,

en de

tedere

Sexe op het

.

denkbeeld

van

een rookende

Tabakspyp in flaauwte valt, of opftvgin kryigt , kunnen de
Ïomkoppen , die 'er geen klein gedeelte van uitmaaken , van
dit tyddoodend en gewaande bezigheid vetfchaffend midgel
geen gebruik maaken ; in dèézen kring zyn zy derhalven geheel werklooze weezen^ , en nietsdoende Toehoorders.
1'Ieen . myn pen loopt hier te verre , zy 1péelen hier eene hoofd
daar eene vooraaame b'ziaheid , en in dit-rbl,Katfpenis
bedryf tieeken zy uit. Zy hebben 'er den volmaaktF'hen aanleg
the. De verwonderlyke gaáve beziet: nde om te hooren zonder' 'er op té letten, worden zy nooit gehoord of afgetrokken door het gefnap van anderen, en zyn - gevolglyk hier geheel in hun vak, en geheel leeveri, zo verre hun anders werkboze natuur zulks gedoogt. Zy , welk een voorregc ! trek.,
ken party van de mistlagen door de onaantlagtigen en fnappers
begaan. Te deezer oorzaake zyn zy ailerwenschiykfte Speel.
genooten, als men by party fpeelc. Niemand -fpreek't ooit van
de fchranderheid hunner hofden, maar elk bewondert de bekwaamheid hunner handen.
Ingevolge van al het voo`gëzegde, vermyden myne'Vrienden,
de Domooren, alle gelegenheden ' om zich in de gefchillen van
anderen te mengen; en hierom mag men vry veronderftellen ,
dat zy hunne voortollènde leevensdagen veel gelukkiger flyten , dan de bezige en woelige Wereld in 't algemeen : en
mogen wy dit te gereeder als eene onlochenbaare waarheid
omhelzen , dewy, zy zelden klaagen.
Klagen uit te
boezemn veronderfcelt geraaktheid , en niét zelden kragt van
geest, die zich door heftige uitboezeming vertoont. Al dit
baart vetmoeienis, en deeze te ondergaan is geheel onbeftaanbaar met rechtfcbaapé Domheid en Onaandoenlykheid.
lndedàad , hunne klagten zouden weinig medelyden verwekk en; want weinig gewoon zynde te fpreeken , zouden zy niet
,kunnen vermyden zich uit te drukken in een ftyl , die aan de
klagtëa zelfs een belachlyk voorkorren zou byzetten. ik
herinner my, hoe zekere Domoor van myne kennis, op een
inaaltyd i door het omvallen eens fchotels , deerlyk aan zyne
kleedenen belnet, en zyn rok geheel bedorven wierd. Hy
klaagde ; doch zyn • klagte was op zulk een toon geftemd ,
dat dezelve, -in ftede van medelyden te verwekken, een alge.

eileen gelach ten gevolge hadt.
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tindelyk moet ik , ter verdediging van dit talryk Vlet.
fchenfoor't, een wanhegriptegengaan , 't welk men vry ge
reedlyk, als een gètá1d'é Ducat, voor zeer gangbaare munt
aanneemt; te weeten dat Domkoppen noodwendig Arm r>ioe;
ien %veezen. Gelukkig voor de zaak, welke ik verdedig,
is dit begrip geheel van grdhdfl g ontbloot , én derft dien zo
volkoirreri , dac , warner^ id een gedrukt ftuk my voorkwam,
„'Ddfuheid en 4rmoede,- -- ik zulks onder de Drukfeilen zot!
aantekenen, voor welke geleezen moest worden, „ tïernuft eta
Arrsioede." Ja, 't zyn onze Vérnuften onze fchrandere
Bollen, onze onderneemvblle Knaapen, die met een goeden
duiver gelds beginnen, en met een ledige beurs eindigen. Maar
de geregeld voornverkende Domkop , (want ook men vindt 'er
werkza men ander, die eene uitzondering maaken op den a1=
gemeenen Regel) heeft niets te vrezen van dé nukken d r
grillige Fortuin. -- Ik ken, onder de veelvuldige Domdoren;
'er een, die by uitlieekenheid order deeze klas ?e moet gerant.
fchikt worden , van afkomst een arme Boerenjongen ; doch
die thans zyne bezittingen voor geen aaninerkelyk aantal Tonnen Gouds zou geven : indien men nogthans het dubbelti vaat
die fom uitloofde, j yfel ik zeer of by zdti-fvéeten te zegghn
wat het onderfcheid is tusfchen het T"astèland' do een Eiland;
of met zekerheid te bepaalen of de Ganges een Rivier ware
-

dan een Nabob.
Waarom zodanig flag van Menfchelï foms zo gelukkig
flaagt in het maaken van hun fortuin , Is myn'taak niet uit te
leggen: genoeg voor my , daar Ik de zaak der Domooren bel
pleit, dat dit waarheid is. In geleerde Ileroepgn flaagen
zy zo wel niet als in den Handel — — egter zou' men dol:
Voorbeelden kunnen aanvoeren van Doriikoppen , die in de
Letterkundige Wereld, nog al geen gering figuur gemaakt hebben, en nog maaken. Meer loopt liét geluk hun mede
in de Staatkundige Wereld. 6 Hoe veelgin bekleeden geen e
onaanzienlyke Posten in de Burger- Maatfchàppye , zelfs (laar
de Volksftem de Leden tot het bewind vetkiest ! De welge.
kleede Domkop krygt een veel groo er aantal flemmen tot
meenik een post, dan zyn min cierlyk uitgedochte fchrandere
en bekwaame Medeburger. Dat de Klederen den Man maaien
is voor hun een zonderling geluk; want niemand, die zich
immer op Menfchenkennis eenigzins bevlytigde , of by weet
dat myne Vrienden de Donrooren veelal 'er op gefield zyn
om . we/gekleed te gaan. Hier van , zo van iets , maaken zy
hun werk. Men zegt niogelyk, dit is waaragri g ongelukkig , en dusdanig eene waarneeming zet aan de Volksvers
kiezingen geen groóten luister by. Dan , luister of geen luis.
ter, liet is waarheid; eerie waarheid van dien aart, dat d:
ïtaavende voorbeelden, hert veelvuldig, haatlyk zouden wed.
zeul
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sen. Wy willen daarom de opzame!ing daar van aan elks ha•
óok „daar aan de gevolgen welke 'er
denken over,aaten
't Zou my egter aan geen reuit moeten voortvloeijen.
denen onthreeken, om ook hun opzigtlyk nut in dit geval ce
toonen. — Dan, in den àanvange my,ier Proeve heb ik reeds
een werk gegee ven , dat Staatkundige B:.fpiegelingen in dee.
zen myne zaak niet waren. Maar hoe ligt wordt men met
den (lruom der heerfchende denkbeelden weggefleept, en komt,
zelfs zyns ondanks , op een Onderwerp , waar van men ge'
meend halt niets te reppen.
Laaten wy, oerhalven, om ten einde te fpoeden • de Domooren voortaan niet befchouwen als nutlooze en ongelukkigé
Weezens. liet thans bygebragte wyst uit, dat zy noch uutlous
noch ongelukkig zyi.. --- Niet weinig zou 'er nu nog te
zeggen vallen van de Godsdientlige begrippen der zodanigen ,
wier zaak ik dus lange bep'eiae ; doch genoeg des aan te
merken , dat deeze ve_lal deeles in de algemeene traagheid,
der l)ómheid eigen;, zy bekruipen bier het oude pad, en zien
veelal met een zwygend misnoegen anderen een verfchillendea
weg optlaan. It Gebeurt egter , dat ook hier uitzonderingen val..
len , en dat val(che Go.isdienstyver den Duinkop vervoert;
dan dit onttlaat uit een Charaleroienging, toms van een vreemden ooifprong. — iets dergelyks valt te zeggen van hun
gedrag in 't Staatkundige ; meest b. huoren zy , wat 'er ook
geheure, tot de flillen in den lande; hun flymerig gelidl brengt
zulks mede. De woelige en woedende Domkoppen , die met
liet hoofd door den muur willen, en aller,noeilyltsc te temmen
zyn, ver!chillen zeker veel van die wier zaak ik bepleitte;
ik moet hun als buirenregeligen aanmerken, en zy behooren
niet tot het getal, wier zaak te verdedigen ik op my geno
men had.
Ten Hotte wensch ik myne Leezers het denkbeeld niet in
te boezemen , dat ik my onder het getal der hier verdedig
iemand kan gefchikt-dengharf'icke;want
weezen tot een post, welke by de eer niet heeft van te ver
zo kan iemand uitweiden in den lof van hoede.-vulen;
uigheden, tot welker nattreeving hein de moed ontbreekt.
-
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zelven. en den rrartfckcn
(preekende,. die tegen hein. (treedt in den Oor
L Generaal
om de Spaan/èhe Succesfee , zeide : Hoe groote Ezels-log
Ord PETERBORO

on ,

van zich

zyn wy, dat wy >'egten voer twee zulke gr•oote Domkoppeaa! Zin.
eelende op de Characters vaa de twee Mededingers om de

T

aan[chc Konarchie.
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Aeream propter crevisfe cucurbita pinutn
Dicitur, & grandi luxuriasfe coma;
Cum ramos complexa, ipfumque egresfa cacumen,
Se pra^(tare aliis credidit arhoribus.
Cui pinus, nimium brevis est h cc gloria: nam te,
Protinus adveniet, qua; male perdet, hietns.
ALCIATI Embl. Ia¢.

zeldzaam zyn de voorbeelden, dat meni`clien, die
Z
in eenen verheven Rand geplaatst zyn, en door de
fortuin begunftigd , dat deze menfchen, uit nederige

grondbeginzels, wereldfche grootheid, het aanlachen van
't geluk, met een verachtelyk oog beschouwen kunnen,
en zich nederig gedragen, niet verheffen, niet verhovaardigen, of met geen oog van verontwaardiging nederzien
op anderen onder hunne Natuurgerooten , in eenen lagere.n
kring eplaatst, dan zy zyn. — Veelal is het 's neen*
fchen hart eigen, zo dra hem het geluk begint aan te
lachen , zich aantonds te verheffen. Wanneer onze oog
wel hagen, onze bedoelingen gelukken, dan voe--merkn
len wy dra onze groothartigheid gekitteld, en wy beginnen veelal trotsch, opgeblazen en hovaardi g , te worden.
Men mag het bykans als een vreemd verfchynzel in de
Natuur befchouwen , binnen den kring van voorfpoed
veel nederigheid aan te treffen. Voorfpoed is doorgaans
de moeder van zorgeloosheid, maakt den mensch opgeblazen en onagtzaam; en is 'er niet veel reden toe om
zo te worden? Als de Zon van ons geluk begint
te ryzen, dan vloeit ook alles als in één middenpunt t'zamen, om onzen hoogmoed te vleien, en onze trotsch.
held op te wekken. Dra ontvangt de voorfpoedigc de
gelukkige, man de hulde van al de wereld, elk vleit
en roemt hem, even of by het in zyne hand hadde,
en
MENG 1796. No, 11-H h
.
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en de wisfelvalligheden des levens befchikte naar zyll
welgevallen; terwyl hein door deze bejegening ook zelve
de waan word ingeboezemd, als of by zelve de eenige
befch.kker zyner lotgevallen ware. Is het dan wel groot
wonder, dat men menichen, in voorfpoed levende, wel
duur de Fortuin worden aangelachen, dat men zulke-ke
menichen zich ziet verheffen, en aanftellen even als of
zy uit andere , uit edeler, i}of waren zaamgefteld dan
hunne Natuurgenooten? Alles tog loopt by hen zamen
om buurre eigenliefde te vleien, hun hoogmoedig hart te
ítr nut , en hun trotfchen waan gettadig voedzel te
verschaf en. — Zy moeten veel, zeer veel, verzaken;
zich zelven verlochenen; en zy hebben de vleiende vermogens van duizenden verlokzelen te beflryden. Veelti
voorbeelden zyn 'er tog in de Maatfclaappy voorhanden
van menfchen, die voor de kragt der verleidende voor.
spoed moeten bukken. Een iedele waan vervoert vaak
den verdwaasden en zwakken Sterveling — eene dwaze
verbeelding voert hein buiten het bereik eener redelyke
redenering, en by zelfs ook waant ver boven alle ver
ongeluk, van wederwaardigheden, geplaatst-anderig>v
te zyn. -- Zulk een iedele waan moet noodwendig
verblinden , de ware gedaante der dingen aan het oog
onttrekken , en den mensch beletten ons regt te zien, en
juist over de voorkomende onderwerpen te kunnen oordeden. De waan verblint, en onttrekt veelal aan
ons oog dat wy niet ontwaar worden hoe men op een
wankel baren en onzekeren grond Raat , wanneer men in
voorfpoed leeft. Men verliest dc onbeftendigheid,
de onftandvastigheid, van alle ondermaaníche dingen geheel uit het gczigt en wat kan van dit alles anders
het gevolg zyn , voorwaar een flordig, een onopmerkzaam ,
gedrag op zich zelven, en een iedele en trotfche waan.
Is veeler gedrag in de zamenleving niet veelal dusda.
nig? De voorfpoedige, de gelukkige, man leeft eveneens of zyn ffaat op de onveranderlykheid gevestigd
ware.
Een tweede gevolg ,'t welk dikwils uit 's menfchen voorfpoed, en gelukkigen Rand in de wereld, voortvloeit, is,
dat veelen hunne zaken verwaarloozen, en geene genoegzatne opmerkzaamheid omtrent dezelve in agt nemen. Op
deze wyze word men zeer dikwils de bewerker van zyn
val — de bewerker van zyn eigen ongeluk. -- De aanleidende oorzaak van dit alles is eene lage Zelfsverheffing ;
-
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Ping; dewyl dusdanige handelwyzen doorgaans vallen in
zulke bekrompen zielen, welke de ware grootheid harer
beftemming misfèn.
Het blykt dienhalven ten klaarf'cen, dat de 1-Ioogmoed,
de 'Zelfsverhefhng , de wortel is van veel verderfelyk
kwaad , en dat uit dezelve veele nadeelige gevolgen
voortspruiten. Zorgeloosheid, onagtzaarnheid, vadzigheid, drieste domheid en onkunde, opgeblazenheid, en
verachting van eenvouwige nederigheid — ziet daar de
fchadelyke gevolgen eener onbetamelyke Zclfsverhefl'ing,
eener Zelfsverheftnng van zulke hoogmoedige menfchen,
welke wanen , door hunnen voorfpoedigen en gelukkïgen ftand, geplaatst te zyn in eenco kring, oneindig ver lieven boven dien hunner Natuurgenooten.
Dan uit liet tot dus ver beredeneerde zal het ook niet
minder klaar zyn, dat men maar zeldzame voorbeelden
onder de menfchen aantreft van zulke verheven Zielen,
welke, den aart en natuur van allen aardsch geluk regt
doorgrondende, hunne beftemming kennen, en, geenzins
hovaardig op hunnen voorfpoed, zich boven anderen zouden willen verheffen, als of de voorfpoed en geluk ons
een edeler natuur verfchaífen , dan zulken , welken de
fortuin min gunflig is , of wel in eenen behoeftigen
i}aat doet leven. De meeste menfchen zien doorgaans
veelal dat geen over 't hoofd , waarop zy hunne
aandagt bovenal gevestigd dienden te houden; en bejagen yverig, 't geen men behoorde te vlieden: zodanig is
de geaartheid veeler Stervelingen. Men geeft geen agt
op de onflandvastigheid, de onbefl:endigheid, der dingen ,
even als of al het ondermaanfche beftendig , en aan
geene wisfelvalligheden onderhevig, ware. Dus vestigt
men dwaaslyk zyn vertrouwen op iets, waarop men niet
vertrouwen kan, en bouwt het gebouw zyner . hoope op
Benen onvasten zandgrond. Zo handelt het groQtfte
gros der menfchen, terwyl het getal der zulken waarlyk
zeer klein is, die indedaad nederig van harten zyn, en
geen hoogmoed of trotfchen waan vertoonen, wanneer zy
in voorfpoed leven, of door geluk verheven zyn, en uit
boven veelen hunner Natuurgenooten. De waar -fchitern
daar van blykt ten klaarflen , naardien dezelve-heid
door de dagelykfche bevinding onweerfprekelyk geleerd
word. In ieder individueel perform word geduurig bevestigd , hoe verbazend de voorfpoed werkt, en welk
eenes invloed ze heeft op alle deszelfs onderfcheiden be.dryHh 2
-
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dryven en handelingen ; terwyl ganfche ( Natien en
Volken deze waarheid Haven; want in opzigt van deze
ziet men niet zelden, dat een gelukkig, en. in voorfpoed
levend ,Volk zich dadelyk verheft boven zynen Nabuur,
minder gelukkig dan dit; hoe het dadelyk de wet aan
alle Volken wil voorfchryven, en andere Natien ver beneden zich fchat.
Dan zo hoogmoedig de voorfpoed veelal een Volk
maakt, en in 't byzonder ieder individueel perfoon, even
zo onagtzaam, min oplettend en zorgeloos , maakt zy ook
den mensch. Zo lang het hem welgaat, zo lang zyne
zaken voorfpoedig gaan ; dan leeft hy doorgaans onbekommerd en zorgeloos daar benen, even of zyn geluk op
een rotsi{ een gevestigd ware. Men denkt weinig of veelal
in 't geheel niet op het toekomende, om dat het tegen
gaande houd, terwyl men zich-wordigealnt
meest vergaapt aan iedele, aan nietige, beuzelingen,
Het is even of de Randvastigheid het fundament van
's menfchen geluk en voorfpoed ware. -- Ondertusfchen
dort dit gebouw van voorfpoed al dikwils in , terwyl
men 'er nog zyn zekerst vertrouwen op vestigt.
Dat dusdanig het gedrag der meeste menfchen is, zal
niemand, die maar de minste menfchenkunde bezit, durven wraken, terwyl zy, indien zy, als wezens van zo eene
edele natuur, gelyk de menfchen zyn, uit de grondbeginzels hunner beftemming werkten, waartoe zy van hunnen Grooten en Wyzen Maker verordend zyn, geheel
anders zouden handelen, en niet zo onagtzaam, zo onvergeeflyk onbedagtzaam, zich zouden gedragen, gelyk nu
al te vaak gefchied — onverfchoonelyk onbedagtzaam ,
zo dat zy veelal eenen gapenden afgrond niet merken,
waarin zy ylings neerftorten, en vervallen, uit eenen tlaat
van voorfpoed, in eenen poel van onherttelbare jammeren. Hoe is het mogelyk, zou men zeggen, dat het niet
word opgemerkt, daar de gelegenheden zo oneindig veele
zyn, die ons aardsch geluk, onzen tydelyken voorfpoed,
kunnen nooren. Hy die zich op dit oogenblik nog
baad in vermaken en wellusten, is die zelfde man morgen dikwils niet arm, de beklaaglykfte, de deerniswaar..
drgffe, onder de Stervelingen? Hy die heden derf
Scepter zwaait over magtige Volken, is die vaak mor
niet de veragting van zyn Volk, dat hem weleer-gen
aanbad; of tuimelt hy niet van den Throon in den afgrond van onherfielbaar verderf- --- Zy die heden
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nog Ieven in eer en aanzien, in welke men groot, oneindig, belang felt, die uitblinken boven hunne Natuur
worden geroemd en gepre--genot,vahVlk
zen worden die zelfde perfoonen morgen niet afgebonsd van die gevaarlyke plaatzen, waarin zy zich bevonden ? Vergaat niet al hun eer, hun aanzien, hun
glans? — Verduistert niet vaak morgen alles wat heden nog fchittert, en worden zy niet zeer dikwils tot
eene algemeens veragting tip finaad; en ondergaan ze niet
fours eenen fchandetyken dood? Zyn 'er niet oneindig veele treffende voorbeelden van vroegere en latere
dagen -- zyn 'er niet oneindig veele voorbeelden voor
onzen leeftyd, welke deze waarheid onwe--handei
derfprekelyk bevestigen?
Van gelyken aart is alles, wat men in de Natuur aan
alle voorfpoed, alle aardsch geluk.
Van agter-tref,
befpeurt men eerst de onverfchoonlyke dwaasheid van
'er het gebouw zyns vertrouwens op te vestigen. -- Waar
is het behendig voorwerp onder zo veele millioenen ,
welke in 't Gefciiapenal ons omringen?
Zyn niet
de hardfte Metalen, de vastfte Steen, de onbeweeglykfhe
Rotzen, de vastgevestigdfle Bergen, wier fundamenten in
de Euwigheid gelegd fchynen
zyn deze alle niet
onbef}endig , en onderworpen aan gef}adiQe veranderingen? — De Saifoenen verwisfelen. De liefelyke Lente
word door den brandenden Zomer vervangen, de vrugtdragende Herfst van den rillenden Winter --- in ieder
van deze ondergaat de Natuur eene verbazende verandering, en in deze alle is ons geluk , onze aardfche voorfpoed, op het nauwst, betrokken, en duizend geringe om
doen dezelve van zich afhangen. Welk ee--flandighe
re dwaasheid dierhalven -- welk eenti onverfchoonlyke dwaasheid, op zulk eenen wankelbaren grond zyn
vertrouwen te vestigen!op iets dat vergaat , en
op zyn best hefloten is binnen den engen kring van
flegts eenige op elkander volgende oogen blikken!
Dan nog oneindig onverfchoonelyker, op dezelve trotsch
en hoogmoedig te wezen!
Is onze Gezondheid niet een onwaardeerbre íchat — een
goed, een alles overtreffend goed — en naast eene ge
Gezondheid het Gezellig Leven ? Dan wie-ïukige
kan op her een zo wel als op het ander zyn vertrouwen
vestigen ? De dwaas alleen, en geen ander; want eene
kleine verandering flegts, en men vind zich van het dierbaar.
Hh 3
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baarfte beroofd. De bewyzen fpreken , welke wy ger
ftadig daarvan voor oogen hebben. — Ene geringe
omitandigheid , en wy gaan kwenen aan ongeneeslyke
kwalen. — De dood berooft ons van de beste Vrienden, ontneemt ons den een voor, en den ander na. -- Dra
mislèn wy alle genoegens en vermaak. Zullen wy dan
als dwazen hier op vertrouwen , daar de grond, waarop
dit ons geluk gebouwd is, inílort vóór wy 'er aan denken ? Alles is dierhalven iedelheid, alles is in deze
beneden-gewesten onbeifendig. De allervastite fipdamenten , waarop wy vaak bouwen, ftorten in, en dra ver
ons geluk, verdwynen onze beste genoegens - en-dwynt
derven wy onze genoegens, wat zullen ons de Schatten
en Rykdommen baten? Moeten wy en Gezondheid
en Vrienden misfen, dan walgen wy weldra van alles
dat buiten dezelve is, daar dan alles, wat ons bejegent ,
omwonden word met eenen nevel van pynlyke droef ees^
tigheid.
Lal dan nu de nietige Sterveling zullen de verdwaasde Kinderen des itofs, zich verheffen op waarlyk
niets beduidende beuzelingen, waar van de meeste bykans zo haast vergaan als zy voortkomen? Zal inert
zich clan verlaten op iets van eene zo weinige waarde?
Zal men zich verreflèn , trotsch en hovaardig zyn,
op dingen. die als ligre fchaduwen voorby vliegets?
Welk eerie uitzinnige dwaasheid, redelyke Wezens ten
eeneLnaal onwaardig!
Dan een geheel ander gedrag houden zy, welke, van
edeler geest gedreven, zich vestigen op zaken van veel
voortreffelvker natuur , en de dingen dezer werei d in
hare waarde befchouwen, als onbetendig en ligt voorhvgaande. De Rykdomuien , de Goederen dezer aareld, kunnen tot een edel gebruik dienen, dan, wanneer
men zyn ongelukkigen INIedemensch 'er mee red. -- Bar
en aanzien hebben hare waarde, als men hein, wien 1:á:'p
ontbreekt, daar mede behulpzaam is. Buiten or4 c
Gezondheid en ware Vrienden , zou waarlyk ons leven
niets anders zyn , dan een fcliakel van jammer en verdriet. — Alle deze voorregten waardeert de wyze taan,
maar fl-elt 'er alleen zyii ' vertrouwen niet op -- zyn uitzicht is op betere goederen, die beffendig zyn, en ge plaatst in dc gewesten der onveranderlyke beítendighaid.
De rvy e m:.n blyft gelaten, fchoon by aardsch ge
derven moet. — 't Welk ik rho -luke-nvorfpd
-
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gelyk, in eene andere Verhandeling, by vervolg van tyd,
indien my geen lust en gelegenheid ontbreekt, door ee•
uiige voorbeelden zal bevestigen.
Laat ons intusfchen der Wyzen voorbeeld volgen , en
ons niet verheffen op een wankelbaren voorfpoed, fchoon
ons het aardsch geluk ook vriendlyk moge aanlachen.
Laat ons niet denken, in voorfpoed ware veiligheid te
vinden. Hy bedriegt zich , die dit waant. Maar
laat ons altoos opmerkzaam zyn, en vooral op onze hoede, wen ons de voorfpoed vleit , het geluk aanlacht. -a-Laat ons grootmoedig zyn , en die grootheid van ziel
doen uitblinken, vooral wanneer we in voorfpoed leven.
Wat ook dan tegen ons moge' aandruifchen -•-• wy
zullen zeker zegevieren, wy zullen zeker gelukkig worden - een geluk genieten, welk op de euwige onveranderlykheid gegrondvest is. Zulk een geluk, 't
geen nooit door een flerfelyk oog aanfchouwd, noch ooit
door eenig menfchelyk gehoor gehoord, en 't geen nimIner in 's menfchen hart is opgekomen! Een geluk,
't geen we genieten zullen in de zalige nabyheid van
onzen God, en onzen Heere Jezus Christus, eeuwig in
de Hemelen!

C. V. D. G.

WAARNEEMING WEGENS HET GEBRUIKEN , VAN KWIK.

flan de Scli yvers der Vaderland/the Letteroefeningen.
MYN HEEREN

ergunt een plaatsje aan de volgende Waarneeming, die,
V
wel is waar, geene groote of wonderbaare geneezing
befchryft , maar wel by voorkomende gelegenheid ter
onderrigting of waarfchouwing kan flrekken. Het onver(fandig en zomtyds om nodig gebruik van overvloedig
Kwik is toch in onze dagen vey menigvuldig, en wend
zelfs, wanneer andere bewyzen ontbreeken, dikwerf door
een gezegde van een groot Man gefl:aafd.
Een Chirurgyn'op het platte land wierd by een lyder geroepen , die een í}erk en anderzins gezond man was, maar
nu over hevige pynen in het lvf, en hier en daar in de
gefpierde deden, klaagde. Hy had veele en dunne frinkenHh4
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kende floelgangen. De pols was langzaam en klein, de
luid zagt en vogtig, de tong bleek, vogtig, en niet ge
adem een weinig ftinkend. De Geneesmees.-zwolen,dc
ter gaf eerst wat Rhabarber, daarnaa verzagtende middelen
met Magnefia. De lyder wierd beter, gebruikte Kina,
kreeg eetlust, en wierd fterker. Eenige dagen daarnaa
kreeg de lyder wederom Koorts, pyn , voornamenlyk in den
mond en de maag, het tandvleesch (lonk verfchrikkelyk,
'er was egter geene Kwylvloeijing ; de kragten zonken
fchielyk. Nu wierd een Arts uit eene nabygelegen Stad
daarby verzogt: deeze, naa onderzogt te hebben, of de
lyder Veneriek zy, of 'er Kwikmiddelen waren gebruikt,
enz. , en van den Iyder en den Chirurgyn verzekerd
wordende, dat 'er niets van die natuur was of gefchied
was, verklaarde het geval voor Scheurbuik, en ordineerde de daartoe dienende dieet en middèlen. Weinige da.
gen daarnaa wederkoomende, vond hy den lyder zeer verergerd, 'er waren verfcheiden zweeren gekoomen , het
tandvleesch was in eene volkoomene verrotting, de flank
ondraagelyk, byna geene bloeding, en geheel geen kwy1ing ; de kragten waren ongelooflyk vervallen , en de
Voelgangen weder menigvuldiger. Nu verklaarde de ly.
der, dat hy, in het vermoeden zynde nog iets van
eene voorgegaane Venerieke ongefteldheid te voelen, van
een Vriend eene fcherpe Kwikbereiding, waarvan hy
weinige druppelen niet veel water moest inneemen, en
die deeze van Benen, voor weinige guldens gepriviligeerden, Kwakzalver had, ontvangen had, en derzelver gebruik
vóór deeze zytne laatfle wederinftorting weer had opgevat. Hy flierf den anderen dag, en de oplosfing en
het bederf der vogten waren buitengemeen. liet opgelost
Jedurven frinkend bloed vloeide, naa den dood, uit den
mond, den neus, en het fondament,
J. V.

IETS., OVER DE LANGZAAM WERKENDE VERGIFTEN;
OF 1)E ZOGENAAMDE PQudreS d6 Succesf ot .

(Uit het Hoogduitsch.),

deeze benaaming verfraat men gewoonlyk alle
er ifte;a, welke men iemand heimelyk, ja byna onO nier
merk'
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merkbaar, kan doen inneemen , en die het leven langzalm, gelyk eene uitteerende ziekte, verkorten. Zy zyn
niet, zo als voelen gelooven, eerst in de voorige Eeuw in
.Frankryk of Italien uitgevonden, maar reeds de Grieken
en Romeinen hebben ze gekend, en 'er zich van bediend;
niettegenftaande ik wel wil toegeeven, dat zy waarfchynlyk in geen Land, en op geen tyd, gefchikter gemaakt,
en dikwyler gebruikt zyn , dan in die Landen federt
eene Eeuw gefchied is. Als het waar is dat men ze
tegenswoordig daar ter plaatze zodanig weet te bereiden,
dat zy den dood op een te vooren bepaalden tyd kunnen bewerken, of dat de ongelukkige, welke men het
Gif heeft doen gebruiken, binnen een zekeren te vooren
betl:emden tyd fferft, zo erkenne ik, dat de oude Gifmeners zeer verre van de nieuwere overtroffen worden.
Bezwaarlyk echter zal- men kunnen gelooven dat dit
moogelyk zy, als men de menigvuldige zeer veranderlyke omítandigheden overdenkt, welke op de werking der
Geneesmiddelen en hergiften invloed hebben; en hoe dik
heeft niet een Gezelschap ter gelyker tyd het zelf-"
-wyls
de Gif in eene gelyke hoeveelheid gebruikt, waar door
zommigen vroeger, anderen laater, geftorven zyn, eenigen
het leven behouden hebben. Zo ftierf Paus ALEXAN'
DER DE Vlde, in 1503, en csAR BURGIA behield zyn
leven en gezondheid, als beiden, door verwisfeling der
vlesfen , het doodlyk vogt gedronken hadden, 't welk
door hen voor de andere Gasten alleen was toebereid.
Ten minften geloove ik , dat TOPHANIA (*), van wie
men verhaalt, dat zy de Vrouwen de verzekering gaf,
dezelve van haare onaangenaame Mannen op bepaalde
weeken en dagen te zullen verlosten, van derzelver conflitutie, diëet, enz., de naauwkeurigtfe berigten moet gehad hebben.
THEOPHRASTUS (t) fpreekt van een Gif, welk men
zodanig l;onde bereiden, dat het, na dat men het ver.
koos, in 2 of 3 maanden, of na I of 2 jaaren , zyne
werking toonde , en waarby by te gelyk aanmerkt, dat
de dood, hier door veroorzaakt, des te elendiger was,
naar maate het Vergif langzaamer werkte. Dit Gif wiercá
bereid uit het dconitum ; eene Plant , welke daarom
op
() Eene zeer befaamde Itoltaanfche Gifinengfter.
(f) fiflor. Plant. IX. e. i6. p. 189.
Hh
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op levcnsi'rraiFe verboden was aan te kweeken. Ily ver.
haalt ook, dat 'rukASYAS uit het fïzp van andere Pfanten een Vergis' wist te bereiden, 't weik, in de geringe
hoeveelheid varl lood, onvermydlyk, een zapten, onpynlyken , dood veroorzaakte, en een lansren tyd, zonder te
bederven of van zyne kragt te verliezenn, bewaard konde
worden. Deeze TFSRASYAS, wiens Leerling ALEXIAS de
kunst noch verder l ebragt had, was geboortig van Alan^inea, een Stad in itrcadien (*), en wierd van THEOPxtzASTUs, om zyne bekwaamheid, voornaamlyk uit hoof
de zyner Íkruidkundige kennis, zeer geroemd.
In Bomera waren deeze Vergiften omtrent Zoo jaaren
vóór de Clristelyke tydrekening zeer in gebruik. Want
als ten dien tyde zeer veele voornaanie perfoonen aan dezelfde ziekte in één jaar flierven, en men na de oorzaak
hiervan onderzoek deed, verhaalde een Meisje, dat Vrouwen uit de aanzieniykf}e Familien Vergificn bereidden en
uitdeelden; meer dan 150 wierden van de misdaad over
tuigd, en get'craft (t).
Daar nu reeds zo veclen deeze gevaarlyke kunst geleerd
hadden, konde men ze niet wel geheel uitroeijen, en in de
Romeinfche Gefèhiedenis vind men verfeheide voorbeelden,
dat zy naderhand beflendig in gebruik geblecven is. SrJANus liet een dusdanig Gif door een befheedenen aan DRU$us toedienen, welke daar aan allengskens, als aan eene
uitteerende ziekte, flierf (+). Als AGIUPPINA CLAUDIUS
uit den weg wilde ruimen, maar het echter niet waagen
dorst hem eensklaps van liet leven te berooven, en evenwel ook niet veel tyd ter bel'chikking wegens de Throonsopvolging laaten wilde , koos zy een Gif, welk hem
zyn verf'rand beneemen, en langzaam zoude doen Herven.
Dit liet zy door eene bekwaame Gifinengfter, L OCUSTA,
bereiden , aan wie zy, uit hoofde haares kunst ter dood
veroordeeld , het leven gered hadde , om haar eens als
een werktuig van flaat, en om haare wraak te blusfchen,
te kunnen gebruiken. Dit Gif wierd den Keizer in een
gerecht van paddefLoelen ingegeeven; maar daar het door
zyne ongeregelde levenswyze niet naar wensch werkte,
wierd lly door een fterker Gif verders van kant gemaakt.
(*) TuFoPHR. 1. C. C. 17, p. 190.

(t) Livius, Lib.

Vijf.

c.

i.

(.}) TACITUS, flnnal. Lib. IV. c. 8.
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maakt (*). Dezelfde LOCUSTA bereidde het Gif, waarwede NERO, de Zoon van AGRIPPINA, GERMANICUS,
welke zynen -Vader CLAUDIUS in de Re^eering had
neoeten opvolgen, uit den weg ruimde. Daar nu dit Gif
by hem alleen maar een Buikloop verwekte, en te langzaam naar den zin van NERO werkte, dwong by LOCUS-

TA, op verbeurte des levens, een tterker in zyne tegen.
woordigheid te bereiden. Men nam hier de proef mede
aan een Bok , en wyl deeze eerst na verloop van 5 uuren 'er aan ilierf, vert erkte zy het door uitdamping, tot
dat een Varken , welk men 'er een weinig van had doen:
inneemen , 'er oogenbliklyk aan tierf,, en hier mede
wierd GERMANICUS , zo dra hy het maar geproefd
bad, van 't leven beroofd (t). Toen fchonk de Keizer
aan LOCUSTA vergeeving en zeer groote Goederen, en
bezorgde haar eenige Leerlingen, welke zy 'er in onderwyzen moest, om dezelve met haaren dood niet geheel
te doen verlooren gaan.
Te Carthaffo. moet men ook deeze kunst zeer wel verliaan hebben. Als de door de Carthagers gevangen Romeinfche Veldheer ATTILIUS REGULUS naar Romcn gezonden wierd, om den voorílag te doen, dat de Koeseinen
de Krygsgevangenen tegen hem mogten uitwisfelen, ging
hy deeze ruiling tegen , wyl hy wist, dat men hem
reeds een Gif had doen gebruiken, waar door de Staat
hem binnen kort verliezen moest , en keerde dus , op
zyn woord van eer, tot de vyanden terug, welke hein,
op de gruwzaam&e wyze, om 't leven bragten (^.). Alle
deeze Vergiften wierden uit Planten , voornaamlyk uit
,

het /Iconitum, Cicuta en Papaver, of uit dierlyke deelgin,

bereid. Onder de laatf'en is geen zoort van Gif merk
dan dat , welk uit de Zeehaas (Leilus Man--wardige,
mis) bereid word , en waar mede TITUS , volgens liet
Verhaal van PHILOSTRATUS , door DOMITIANUS zoude
onigebragt zyn. Zonder hier te willen bepaalen, welke
Simplicia de Ouden tot hunne Giften gebruikten, zal ik
al(*) Het Verhaal van TACIrvs, Anna!. L. XII. c. 66, is waardig

geleezen te worden.
(f) Men kan over deeze verfchriklyke Gefchiedenis verder naleezen , T%CITUS, Anna!. XIII, C. 15, 56, en sUaTONiUS,
V1. c. 33.

(1) Dus is het Verhaal van

VI . C. 4.

G$LLIUS,

in zyne Noe ./4rtice,
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alleen maar aanmerken , dat de Zeehaas van welkers
vreeslyke werking DIOSCORIDES, GALENUS, NICANDER,
Aë'rlus, 2ELIANUS, PLINIUS, en anderen, ons een omílandig bericht gegeven hebben, het zelfde Dier is,
welk tegenswoordig , in het Stelzel van LINNJEUS , onder den naam van Cpl iia depilans voorkoómt, zo als reeds
RONDELET vermoed, en BOHADSCH (*) duidelyk beweezen heeft. Dit dierlyk Gif fchynt intusfchen zeldzaam
gebruikt te zyn, wyl het zich door zyne eigenaartige kentekenen gemaklyk ontdekt. ARISTOTELES fchynt het niet
gekend te hebben, ten miniher men vind 'er by hem geene melding van gemaakt.
De veel fterkere en meer algemeene Mineralifehe Ver
waren den Ouden onbekend; want hun Irfent"cum-giften
(Kotten-kruid) was dat, welk wy tegenswoordig Aan pigment noemen, dus op verre na niet de gevaarlykfle
Metaal - kalk , die het hoofd - ingredient van die langaam werkende Vergiften uitmaakt , welke in nieuwere
tyden in Frankryk en Italien tot zulk eene rampzalige
volmaaktheid gebragt zyn (-(-).
In Italien is niemand wegens deeze kunst beruchter geworden dan eene zekere TOPHANA, of TOFFANIA, welke
zich eerst te Palermo, en naderhand te Napels, ophield,
Zy verkogt droppen, onder den naam van Aqua Topha stia, Aqua della Tofana, Tofanina, dcquetta di Napoli,
of Icqueita; deeze fchonk zy ook wel eens als een aal moes aan zodanige Vrouwen, welke zich gaarne van andere Mannen wilden bedienen; vier of zes droppen waren genoeg om iemand het leven te beneemen, en men
beweerde , dat men de werking deezer droppen tot op
een zeker tydftip konde bepaalen. Toen de Regeering,
hier van bericht bekomen hebbende, op haar liet pasfen,
vlugtte zy in Bene Geestelyke Vryplaats, en, toen KEISSLE1
in 1730 te Napels was , leefde zy noch, wyl men haar,
zo als by zegt, uit hoofde deezer befcherming, niet van
het leven berooven konde , of, liever, niet wilde. Veele
Vreemdelingen bezogten haar, uit nieuwsgierigheid. Zy
was
,

(*) De quibusdasn anifnalibus rtrarinis. Dresdx 176t , 4to.
p. I
53
(t) C. G• ST@NZELIVS , Dis/: de venenis terminatis & tempora neis, que Galti les Poudres de Succesfion vacant. Vitebergx
1730.
-
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teas echter niet de Benige te Napels, welke cie kunst ver
dit Gif te bereiden. KLissLER zegt , dat het 'er-flond
niet alleen noch heimelyk bereid wierd , maar dat men
zelfs vóór eenige jaaren een geheel Vaatjen vol naar ... ,
verzonden had (*). PITAVAL verzekert, dat de Onderkoning, Generaal THAUN, haar, niettegenttaande deeze Geestelyke befchutting, had laaten gevangen neemen, en Bindelyk publiek straffen , waarvan ook door den Heer LE
PRET melding gemaakt wordt.
In 't Jaar 1659, onder de Regeering van Paus ALEXANDER DE VIIde, bemerkte men te Romen, dat veele jonge
Vrouwen Weduwen wierden, en dat de Mannen fchielylk
flierven, als zy hunne Vrouwen onaangenaam begonnen te
worden ; te gelyk hoorde uien van de Geestelyken, dat
veele perfoonen in de biegt beleeden hadden, aan Vergiftigingen fchuldig te zyn. Als de Regeering alle moeite
aanwendde de Gifinengfters te ontdekken , kreeg men
agterdocht op een Gezelfchap jonge Vrouwen, waarvan
de Voorzitfler een oud Wyf fcheen te zyn, welke zich
met Waarzeggen ophield, en dikwyls zeer naauwkeurig
den dood van verfcheidene perfoonen vooruit bepaalde aan
hun, welke reden hadden denzelven te wenfchen. Om.
haar van de misdaad te kunnen overtuigen , zond men
eene listige Vrouw, het aanzien eener perfoone van rang
hebbende, tot haar, welke, na haar vertrouwen gewonen te hebben, eenige droppen voor haaren Tyrannifchen
Echtgenoot verzogt. De zaak viel uit zo als men gehoopt hadde. Men nam het geheele Gezelfchap gevangen; zy bekenden allen zeer fpoedig; alleen de Waarzegfier, HIERONYMA SPARA, moest alvoorens op de pynbank
gebragt worden. Waar zyn nu, riep zy uit, die Romein
Ridders, Vorken, Baronnen, die my zo dikwyls, en-fche
by zo veele gelegenheden, hunne beíchermmg hebben toegezegd! Waar zyn nu die aanzienlyke Vrouwen, welke
my van haare gunst verzekerden! Waar myne Kinderen,
die door myn toedoen in zulke fchitterende omttandigheden gefield zyn! Om vrees tegen deeze rnisdaadin te boezemen , wierden , met een fchrikwekkenden
toeftel, in 't midden eener ontelbaare menigte aanfchouwers, ter dood gebragt , GRATIOSA , mede • helpster van
SPA(*) KaISSLER's Fortzetzung neuester Redhn.
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spARA; de Vrouw van een Slaager; een Ververs - vrouw.;
noch Bene andere Vrouw, en de hardnekkige SPARA zelve , welke tot aan het laatfte oogenblik noch ,op hulp
hoopte. Eenige maanden hierna wierden noch meer Vrou.
wen opgehangen, een menigte gegeesfeld, en verfcheidene
uit het land gebannen. ' Niettegenf{ aande deeze ftrengheid,
zag men echter noch van tyd tot tyd de werking deezer
grt welyke misdaad. De Heer LE BRET (*), aan wien
wy deeze, berichten verschuldigd zyn, verhaalt, dat spA.
RA Bene Siciliaanfche Vrouw was, en haare kunst te
Palermo van TOPHANIA geleerd hadde. Als dat waar is,
zo snoet de laatste niet alleen zeer oud , maar ook zeer
jong in haare kunst berucht geworden zyn. KEISSLER
noemt haar een klein oud Wyk.
In Frankryk heeft de kunst, om Vergiften te bereiden,
nooit naeer Beruchts gemaakt, dan omtrent het Jaar 167o.
MARIA MARGARETHA D'AUf3RAY, Dochter van den Burger-Lieutenant DREUX D'AUBRAY, trad, in 1651, in 't
huwelyk niet den Marquis DE BRINVILLIER , welke
;poco Liv. aan jaarlyktctie inkomfcen bezat , en wien zy
noch can bruidichat van eo,oco Liv. ter hand (telde.
Hy was Maitre de Camp by liet Regiment Mormandie,
en had, in den Oorlog, GODIN, bygenaamd Saint-Croix,
de onechte Zoon uit een aanzienlyk huis , als Capitein
van de Cavallery by het Regiment Trasfa leeren kennen.
Deeze,, welke toen als Chevalier d'Industrie leefde , bezogt den Marquis zeer dikwyls, en wierd binnen kort de
voornaamfte Galant van de vrolyke Marquijïn, welke haa.
ren Man, na hem zyne groote Goederen te hebben hel pen verteeren, verliet, om zo veel te vryer met SAINTcRolY te kunnen leeven. Deeze onbetaamelyke levens.
wy ze wierd weldra door haaren Vader geftoord, welke
SAINT - cRoix door een Lcttre de Cachet uit een Rytuig
van haare zyde liet neenien, en in de Bastille plaatzen.
Hier leerde hy eenei Italiaan, EXILI ,kennen, welke de Gifmengings - kunst volmaakt verffond, en ze ook hem leerde.
Als zy beiden, na verloop van een jaar, losgelaaten wierden,
hield SAINT- CROIY deezen EXILI zo lang by zich, tot hy
de kunst volkomen meester was, in welke hy naderhand
de Marquifin ook onderwees , om 'er by de eerfte gelegen-

(*) 1Vlagazin zuin gebrauche der Staaten-avid Kirchevgefchia,t*, 4ter Th. Frankf. and Leipzig 1774, S. 131--141.
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genheid, ter verbetering haarer toefland , gebruik van te
kunnen rnaaken. Naauwlyks had dc Marquilin dc beginfelen der kunst geleerd, of zy nam het gewaad eener
Non aan , bezogt de .armen , bediende de zieken in het
.hotel- Dieu, en gaf hun Geneesmiddelen, om dus geheel
ongemerkt, en zonder eenig kwaad vermoeden, de kragt
haarer Giften aan deeze clendige, en van alle hulp verlaaten, Lydet^s te kunnen beproeven. CnAussée, de bediende
van SAINT - CROIX, wierd door haar o^ngekogt, om haaren
Vader en Broeder ,. by Wien zy hem in dienst wist . te
brengen, door Gif van kant te naaken. De Vader itierf
niet, dan na dat by tot Io herhaalde keeren van liet Gif
gebruikt had; de Zoon ftierf ici.ielyker; maar de jongeJuffrouw D'AUBRAY korde zy hit Gif niet bybrengen,
wyl deeze, eenigen argwaan van vergiftiging by het fehielyk frerven van haares, Vader en Broeder opgevat heb,
bende, zich te zeer in acht nam. Zy zoude evenwel toch
einde lyk weggeruimd geweest zyn, zo de Voorzienigheid
niet voor haar gewaakt had.
SAInT- CROIX was gewoon, wanneer hy een of ander
Gif kookte, zyn gezicht met een glaafen maske te bedek
Als 't zelve hem eens by toeval afviel , stierf hy-ken.
oogenblil.lyk, en men vond hem dood in zyne Werkplaats.
De Regeering liet de nagelaaten zaaleen van doezen man,
dien men niet kende, en die geene Familie had, onderzoeken
en opiclsryven; men vond een kistje, met een fcihriftelyk
verzoek van SMNT-CROIX'er aan vast, onl het ,na zyn dood,
ongeopend, of derMarquifanne DE BRINVILLIER ter hand te
dellen, of, in gevatte deeze niet meer in leven was, liet
te verbranden. Dit was genoeg om het dire& te laatera
openen; men vond 'er in, een grooten voorraad allerley
forten van Giften ,met briefjes, waarin derzelver werkingen
befchreven , en ook door proeven op Dieren bevestigd
wierden. Zo dra de Marquifn van den dood haars Min.
naars en Leermeesters bericht kreeg , verzogt zy het kistje,
als aan haar gelegateerd zynde, en deed verfcheiden p00gingen ter omkoopiog van de Gerechtsdienaars , om het
haar te bezorgen. Dit mislukt zynde, verliet zy FrankrylL. Le CHAUSSéF. bleef te Part's, maakte zelfs noch
aanfpraak op de nalaatenfchap Van SAINT-CROIX, wierd
in hegtenis genomen , bekende meer m sdaaden dan men
vermoedde dat hy begaan hadde, en wierd daarna, in
1673, levendig geradbraakt.
Men zond de ,Marquifin een listigen Gerechtsdienaar ach ter-
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terna , met , naame DESGRAIS , welke haar te Luik ui
een Klooster aantrof. Om haar uit deeze Vryplaats te
lokken, verkleedde DESGRAIS zich als een Abt, maakte
kennis met haar, fpeelde de rol van een verliefde, verleidde haar tot een plaifierreisje , nam haar gevangen,
en vond onder haare goederen in het Klooster eene van
haar eigenhandig opgetelde biegt , welke een volkomen
register van alle haare misdaaden bevatte. Zy bekende
daarin, brand geftigt, en verfcheiden menfchen van 't leven beroofd te hebben ; ook merkte zy daarin aan, reeds
in het 7de jaar haars ouderdoms haare virginiteit verlooren te hebben. Niettegenfaande alle listen en laagen ,
welke zy ter herkryging haarer veyheid in 't werk ftelde, wierd zy naar Parys gebragt, waar zy in den beginne alles ontkende, en in de gevangenis, tot tydverdryf,
geduurig piquet fpeelen wilde. Zy wierd echter overtuigd, bekende haare misdaaden, bekeerde zich,ten minften
volgens getuigenis van haaren Biegtvader, en ging met veele
den r6 July 1676 den dood te gemoet. Op
gtelatenheid
fchavot, verwonderde zy zich over den toevloed van aan fchouwers, en riep, (pottend : bolla ure beau fpeéacle â
yoir! Zy wierd onthoofd, en daarna verbrand; waarlyk
eene te zagte firaf! maar men verfchoonde haar om Naare
Nabestaanden , en liet haar zelfs noch de hoop op genade, waarom zy noch, by het fchavot komende, uitriep:
C'est donc tout de bon (*) !

(*) Over deeze Gefchiedenis kan men de volgende Werken
naleezen: Caufes Celebres & Interesfantes, par GOYOT De PITARecueid
VAL. Tome I. a la Haye 1 737 , p. 267- - 3 26 •
des Lettres de Mad. la MarquiJe o SEVTGNé. Paris 1754. T.1 V, p.
44-198. Hifloire du Regne de Louis XIY, par M. REBOULET.
à Avignon 1746. T. V, p. 159. Hifloire de la Iie & du
Regne de LouisXlV, par M. BRUZEN DE LA MARTINIERE. à la Haye
174o. T. 1V, p. ar9 Le Siecle de Louis XIV, par VoLTAIBE, pubtiée par Di FRANCHEVILLE. 3 Berlin 1751. T. 11,
p. 59. °-- Memoires & reiexions fur les principaux evenemens
du Regne de Louis XIt', par M. L. M. D. L. F. à Rotter dam 1716, p. 209 -- 214.
-
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G ESCHIEDKUNDIGE NASPEURING VAN HANNIBAL 'S
TOCHT OVER HET ALPISCHE GEBERGTE.

(Ontleend uit het Engelsch Werk • zeer onlangs uitgek.
men , getyteld : The Courfe of Hannibal over t e Alps
afcertained. By JOHN WIIITAKER, B. D. Rector of

Ruan Lanyhorne, Cornwall, 2 Yel. in 8va,)

MY DEBURGERS !

, Tk heb, by het doorleezen van uwe Boekbeoordeelin1 gen, onlangs een berigt aangetroffen van HANNIEAL'S
Tocht over de Alpen, ontleend uit het tweede Deel der
zeer leezenswaardige Reizen van TH WATKINS : (Zie
„ 4/gem. IVaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 378.) De aan, i wyzing des RedaIfeurs, om met het berigt van WATKINS
„ te vergelyken 't geen de Burger STUART in het Vide
,5 Deel, bl. 191, zyner Romeinfche Gefchiedenisfen deswe„ gen optekende , deedt my dit Werk opslaan. Daar
vond ik in den aanvang eener Aantekening: De naamn
der andere Rivier, welke met de Rhone zamenvloeit, it
, opzettelyk door ons verzweegen : wyl daar over in de
,, Gefchied ande een gefchil is ontflaan, liet geen misfchien
„ heden nog niet volkomen bedlist is. Ik zegge misfchien,
„ wyl my het Werk van j. WHITAKEk, in het voorleden
„ .7aar 1794) in Engeland uitgekomen, onder den tytel,
The C:ourfe of 1-lannibal over the Alps afcertained ,
„ uitgegeeven, door den geflrenaden Boekhandel op dat Land,
„ niet is in handen gekorven. By hex gemis vara
Werken uit dat Ryk, derfden wy ook, langen tyd, de
Boekbeoordeelingen daar maandelyks in ,.t licht gegee„ ven, en onder deezen de onfchatbaare Monthly Reviews.
Eindelyk zyn -deeze ons gelukkig ter hand gekomen.
, Onder het doorleezen hier van trof ik, in die vary
April des Jaars 1795, Bene Beoordeeling aan van het
opgemelde _ Werk eene Beoordeeling, die tevens
;, eene breede Ontvouwing bevat, en diens Schryvers
„ gedagten over deezen Tocht met eene uitvoerigbeid
„ voordraagt, welke my zo zeer beviel, dat ik befloot
;, dezelve grootendeels over te zetten, en aan UI. ter
„ plaatzing in uw Mengelwerk toe te fchikken; niet tw^r„ felende, of dezelve zal, in het Gefchiedkundig gedeelte
.
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daarvan, geene onwaardige plaats heflaan, en mogelyk,
„ door de verbaazende Krygsbedryven onzer Franfchc
„ Broederen in dien oord, met eene anders niet te wag„ tone deelneeming geleezen worden. Oordeelt gy het
„ te lang om het in ééns te plaatzen, gy zult wel eerre
voeglyke plaats - ter afbreekinge vinden. Dit geheel
„ aan UI. laatende, blyf ik
Uw Leezer en Begunfliger."
De Tocht van HANNIBAL over de 4/pen is een belang.
ryk onderwerp in de Gefchiedenis, beide om den Krygsroem van dien Veldheer en de zonderlinge natuur des
Lands, waar by doortrok, en, by eiken voetftap, grootfche tooneelen van de ongehavende natuur oplevert,
tooneelen, die den geest met eene foort van behaaglyken
fchrik vervullen, en een welpasfend toevoegzel fchynen
tot den Tocht van een Krygsheld ,wiens ver vooruitziend
oog alle mogelyke gebeurtenisfen fcheen te ontdekken,
wiens moed eiken hinderpaal te boven kwam, en wiens
eerzugt na de bemagtiging der wereld dong.
Het is eene welgegronde waarneeming , dat de eerfte
Boeken, welke wy met aandagt en vermaak leezen, vervolgens invloed heboen op onzen fniaak en gevoelens.
Geen Schooljongen bykans of zyne aandagt werd getrokken door de Krygsverrigtingen van HANNIBAL , en de
verknogtheid , welke wy krygen aan de groote naamen
der Oudheid, heeft iets van de natuur der vriendfchap in
zich: wy Rellen belang in de minne byzonderheden hun
betreffende; en, door eene zeer gereede zamenvoeging van
denkbeelden, zyn wy gereed, met agring, en eene foort
van eerbieden'sfe, de plaatzen te hefchouwen , die ten
tooneele geftrekt hebben van hunne gedenkwaardigfte bedryven.
Eenigermaate vreemd fchynt het, dat, niet tegenftaande de bekendheid 'van HANNIBAL's Tocht over de 4/te??,
de twee groote Gefchiedfchryvers Por,yuius en LIVIUS
die deeze zeldzaame gebeurtenis boeken , zo zeer ver.
fchillen in den weg, welken zy hem doen neemen. Laatere Schryvers hebben zich over dit onderwerp in 't
breede uitgelaaten, en, gelyk het gaat in Gefchiedkundige
gefchillen van deezen aart, zich in partyen, verdeeld. Deezen volgen POLYBIUS, geenen LIVrus, als hun gids. Dan
de Heer wxiT4KErc, die deeze gebeurtenis dieper onderzogt
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zegt fcllynt te hebben dan zyne Voorgangers, geeft zich
riet blindelings over aan het geleide van een deezer Gefchiedboekeren. Hy tragt zyn gevoelen te ffaaven door
daudzaaken, en, wanneer deeze ontbreeken, door waar
verre by hier in geflaagd zy-fchynlkegis.Ho
zullen de volgende uittrekzels van zyn Werk kunnen
doen beoordeelen.
De Heer WHITAKER onderrigt ons C): „ Een Of i.
ons Leger, en een oordeelkundig Man, de be--:ciervan
roemde Generaal 1 WBEkT MELVILL, gaf zich, in den Jaare 1775, de moeite, om den weg, dien de Cartha-parr
namen, na te fpeuren; de eene Veldheer zogt den loop des
Tochts van den anderen te ontdekken, door eene daad.
lyke kennisneeming van den grond, in de Valeien en
over de toppen van het lllpifche gebergte. Ik ding na
de eere om de voetflappen te drukken van deezen vriend,
Veldheer, die, op eene allerverpligtendite wyze,-lyken
my den voornaamen inhoud zyner gemaakte opmerkingen
heeft medegedeeld ; maar ik zal hem op eene andere
wyze volgen. Ike begeer niet, in de daad, met hein door
de diepten heen te trekken , of de hooge bergtoppen te
beklimmen. Ik zal op een gemaklyker wyze, en, zo ik
denk, volgens een meer betekenend plan, de Gefchiedenisfchryvers van HANNIBAL's Tocht in de hand neemen;
met dezelve vergelyken de berigten der Romeinfhe Aard.
ryksbefchryveren en hedendaagfche Reizigeren ; deeze
wederom vergelyken met tusfchenkomende- kundigheden, by andere Gefchiedfchryvers , zo ouden als heden•
daagfchen; en daar uit den loop des geheelen Tocbts van
de Carthagcrs opmaaken."
Men zal , (zo ik vertrouw) zulk eene weezenlyke
onzekerheid in dien Tocht niet ontdekken, als de gefchillen, door .de ouder, en hedendaagfchen daar over gevoerd.,
fchynen aan te duiden.
„ Ik ftel my zelven voor, in de eere plaats, de gelei der te veezen van de Carthagers aan de oevers van de
Rhone in Lanquedoc. Hier trok HANNIBAL deeze fnelIroomende Rivier over; doch te welker plaatze bepaald
deedt by dien overtocht ? Hy was van het Fyrrneefcho
,Ge,

(*) Het geen tusichen j,.] begreepen is behelst eene geheele

overneeming uit WFUTAKER's Werk, het andere client tar aait
eeuknooping.
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Gebergte afgekomen, niet langs den grooten weg, welken wy de Romeinen, in laateren tyde, zagen gebruiken,
over het Zuiden van Frankryk; muur langs eenen anderen, honger op landwaards in, en by kwam aan de Rhotic, op een grooter aftiand van de Zee."
„ Bykans alle onze kundigheden van het Westlyk gedeelte van Europa ontleenen wy uit de Gedenkstukken der
Romeinen; en de wegen der Romeinen zyn inzonderheid
onze gidièn op de wegen door de Inboorelingen in vroegeren tyde betreeden. De weg der Romeinen liep van de
1 yreneen na Narbonne, na Nimes en na Arles. Laatstgemelde Stad lag aan den mond van de Rhone, terwyl
HANNIBAL de Rivier omtrent een marsch van vier dagen
hoogerop overtoog. HANNIBAL Ploeg derhalven eenen
meer Noordwaards gelegenen weg dan deeze op. Een
komt 'er ons by de Romeinen voor, die by hienne met
een brug over de Rhone liep , van welke tot heden ten
dage eenige overblyfzels voorhanden zyn. Dit was egter
te verre Noordwaards. HANNIBAL bevondt zich, gelyk
ik reeds aanmerkte, flegts vier dagen trekkens van Irles
in 't Zuiden ; maar tevens ook vier dagen trekkens van
Lyons in 't Noorden. Hy bevondt zich, derhalven, omtrent het midden van de Rhone tusfchen beide. Nu
hebben wy eenen Wegwyzer der Romeinen,. die ons den
aftand opgeeft van den weg tusfchen Arles en Valence,
en eenen anderen, die den weg afmeet van Valence tot
Lyons. De eerste brengt ons van Arles tot Avignon, door
twee tusfchenposten, drie, en twintig mylen; tot Oranje,
door een post, twintig; en tot Va'ence, door vyf posten,
een en zeventig mylen; in 't geheel h )nderd en veertien
mylen. De andere weg brengt ons van Valence langs een
weg van een en zeventig mylen te Lyons. Maar beide
deeze Wegwyzers brengen ons blykbaar af van den loop
der Rhone, en verlangen den weg grootlyks, door te verre
ter rechter hand af te wyken. De weezenlyke af(land
van Lyons tot Arles is omtrent honderd en zestig mylen;
en het middelpunt iusfchen deeze beiden zal ons bepaalen
op omtrent tachtig mylen van ieder. Deeze redenkavesing wordt volllrekt bevestigd door PuLYWIJS , die de
plaats va . HANNIBAL'S overtocht over de Rhone op vyf en
zeventig rnylen beneden Lyons fielt. Wy moeten, derhalven, onzen Itand neemen vcrfcheide mylen ten Zuiden
Valence, welke in een van deeze bogtige Wegwyzers
een en zeventig beneden Lyons ligt; doch 't .geen in de
daad
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daad niet meer is dan vier en vyftig , en te Lauriol
omtrent twintig mylen ten Zuiden van Valence."
Te Lauriol in Dauphine trok, derhalven, HANNIBAL
de Rhone over, en van hier moeten wy zyn Leger na
de Alpen vergezellen. Dan de Heer WHITAKER doet
het u n marsch niet neemen over den Berg Yifo, den
Berg Genévre , den Berg Cenis, of langs een pad aan
een derzelven paalende; want hy fchryft : „ HANNIBAL toog den Oostlyken oever van de Rhone langs, na.
Valence, TZienne en Lyons. Hy liet dus de lange keten van
het Alpi/che Gebergte op eenen grooten afitand aan zyne
rechter hand, terv%yl by de Rrone digt aan zyne flinker
hand hieldt. „ „ Hy trok, fchry ft i ivius , langs den
hoorn der Rhone na de middelde gedeelten van Gaze;
niet om dat dit de weg was, rechtstreeks op de Alpen
aanloopende ; maar dewy 1 hy oordeelde, dat, hoc verder
hy zich van de Zee verwyderde, hoe minder kans
hy ttondt om de Rorneincn aan te treffen; en wilde hy
liefst allen gevegt met hun vermyden, eer hy balie was
ingetrokken." " -• HANNIBAL plaatfee, volgens PoLYBIUS, zyne. Olyphanten en Ruitery achter aan in 't
leger, „„ en trok aan 't hoofd v; n 't zelve langs de Ri.
vier, zich van de Zee verwydercnde, en als 't, ware na de
middel/le gedeelten van Europa trekkende." " --- Deeze
plaatzen zyn klaar en alles afdoende; zy fluiten alle me.
gelykheid uit om te veronderstellen , indien wy ons
door de hand der Gefchiedkunde willen laaten geleiden,
dat by de Rhone verliet, rechtftreeks na de grenzen van
Gaule en de Alpen toog, en of den Berg Cenis, Genevre,
V fo, of eenige andere der daaromtlreeks liggende Bergen, overtrok."
„ HANNIBAL toog nu door Vienne na Lyons. Deeze
Stad bereikte by op den vierden dag naa zyn overtocht
van de Rhone. Hy toog, derhalven, met verhaaste fchreden, om de Romeinen op een grooter afftand achter zich
te .laaten. Hy toonde met de daad zyn duchten dat zy
hem mogten volgen en overvallen , door zyn gewoone
wyze van optocht te veranderen , de Olyphanten en
Ruitery in de Achterhoede te plaatzen, die anders doorgaans de Voorhoede uitmaakten. „ „ Dus kwam by „
fchryft LIVIUS, aan een Eiland , waar de Arar en de
Rhone, uit onderfcheide deelen van de Alpen ltroomende, een gedeelte gronds tusfchen elkander bevattende,
zich te zamen vereenigen; aan deezen grond geeven zy
I 13
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den naam van Eiland." * POLYMUS voegt 'er by

„„ Hy kwam tot het geen men den naam van een Eiland
geeft, een Gewest zeer volk- en vrugtryk in koorn; deezen naam ontleenende van de ligging; naardemaal hier de
Rhone, en daar 't geen men de Arar noemt, langs beide
de zyden heenen firoomt , maakt dit eene puntigheid by
de vereeniging , en het is zeer gelyk in grootte en gedaante aan dat' gewest in .Egypte, 't welk den naam van
Delta draagt; de eene zyde daar van is bepaald door de
Zee en den NylJ1rooin, en de andere wordt beschermd
door bergen,. aan de zyden bezwaarlyk te beklimmen, en
moeilyk op den top te komen, en bykans, (mag ik wel
zeggen) ontoeganglyk." " De plaats, tot welke HANNIBAL
nu gekomen was , wordt hier aangeweezen door de
naauwkeurigfle van alle merktekens in de natuur, de zamenloop van twee Rivieren, de Saone en de Rhone. Deeze, weeten wy allen, vereenigen zich onmiddelyk beneden
de tegenwoordige Stad Lyons."
By zyne komst te Lyons vondt HANNIBAL die Stad in
Bene groote gisting van Oproer. BRANCUS, de Koning,
hadt eenera eerzugtigen jonger Broeder, die na de Kroon
dong, en het gemeene volk op zyne zyde ; hadt. De
twee Prinfen vogten aan het hoofd hunner Legerbenden;
doch de in tyds komende byftand , welken HANNIBAL
tien ouditen Broeder boodt , ftelde deezen in Raat om
eene volkomene overwinning te behaalen , en den Opftand te dempen. De Heer WHITAKER befcbouwt
deeze tusfchenkomst van HANNIBAL als , in den hoogften
graad onvoorzigtig ; maar, indien wy over zyn gedrag
naar den uitflag oordeelen, kon hem met geene moge
iets gelukkiger gebeurd weezen; want BRANCUS,-Iykheid
getroffen door een rechtmaatig gevoel van dankerkentenlsfe aan zynen Verlosfer, verzorgde diens Leger met
Ï,eeftogt, en anderen voorraad, in overvloed. Om WHITAXEx's eigen woorden te bezigen: „ Hy gaf, voor hunne
oude en gebrooke Wapenen, nieuwe en f}erke; by gaf aan
ten groot gedeelte nieuwe kleederen om hunne lichaamen tegen de koude van de 14lpen te dekken. Dan,
't geen diens dankbaarheid meer dan al het overige be'wees, uit hoofde van de moeite en arbeid daaraan vast,
en de aanmoediging, welke zulks gaf , door zyne afwee.
ziltheid, aan het naauwlyks gefeilde volk in zyne Hoofd
HANNIBAL in perfoon te vergezellen ,-zad,byeflot
en, met een gedeelte zyner eigene Krygsknegten, een
groot
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groot fluk wegs na de Alpen te geleiden, en allen mogelyken dienst te doen onder zyne Landgenooten onder.
den weg."
Onze Schrvver veronderftelt, dat HANNIBAL van Lyons
na de Noordlyke Alpen ging, steeds langs de oevers
van de Rhone trekkende ; ten oogmerk hebbende tot
den oorfprong dier Rivier te gaan. Hy week, derhalven,
ter rechter hand af ; vermids nu de Rhone een groote
bogt heeft, welke bykans een rechten hoek maakt met
het benedenste gedeelte, herkreeg hy die lyn zyner richting te Lyons, welke by hadt moeten verlaaten by zyn
overtocht over de Rhone. Op eene hoogte gekomen, bykans genoegzaam voor de Alpen, welke by dagt over te
trekken, richtte hy zyn marsch rechtilreeks derwaards.
De Rhone hieldt by Reeds aan zyne flinker hand , deeze ffrekte hem ten geleide zo voor het overige als in het
voorige van zynen tocht. Volgens WHITAKER, beiteedde HANNIBAL tien dagen in van Lyons na Geneve
te trekken , en omtrent honderd mylen af te leggen.
Toen van Geneve omtrent zestig mylen voorttrekkende,
bereikte by Martigny, en ílondt aan den voet der Bilpen,
en aan den mond des ingangs. Hy maakte zich gereed
om dit Geber„ate te beklimmen.
„ Maar, gelyk LIvIUS ons herigt, honden de Krygsknegten zeer getroffen op het van naby befchouwen van
deeze wonderbaare Bergen. Voorwerpen , van welke
men geene onderícheideiide kennis heeft, worden doorgaans in het verhaal vergroot. Duisterheid des oordeels
geeft vrye fpeeling aan de verbeelding, en de wolken
geeven een meerder hoogte aan het uitlpanzel , dan immer
de natuur 'er aan verleende. Zy hadden veele eri
de ontzettendlle berigten van de Alpen vernomen ; maar
thans befchouwden zy die Bergen met hunne oogen.
De Bergen zyn daar, met de daad, van eene verbaazende hoogte; zy bekeeken de ryzende zyden, de hooge kruinen, en zagen de befneeuwde toppen , zich, als
met het uitfpanzel vermengende. Zy sloegen het oog
op de elendige wooningen , gebouwd op, en hangende
aan, de laagte en naaste gedeelten der Bergen op
het Vee, huiverende van de oude op de Menfchen,
langhairig, en woest in 't 'voorkomen ; de bezielde en
onbezielde natuur fcheen hun met ys overkorst. De
.. kifche Bergbewoonders waren toen, gelyk nog heden
ten
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ten dage, kenbaar aan hun lang ruw hair, en het woeste
voorkomen 't geen dit aan hun byzer.
„ Maar, over het geheel, verbeeldden zich de Carthagcrs meer dan zy zagen. schrik werkt op de ziel
en het oog te gelyk, en geeft eene dubbele duisterheid
aan het oordeel, en veel fpeelens aan de verbeelding: —
Deeze vergrootte het tooneel, 't geen zich aan hun opa
deedt. ---- Deeze deedt al het Vee van koude trillen,
en spreidde een yskorst over alle voorwerpen, toen 'er
zelf geen Sis kon weezen , en zelfs geen koude in de
warme lugt van de valeien in dit Taifoen , of binnen
het bereik van hun gezigt, 't welk die verftyving eu.
ruwheid baarde. Alle de laagere deden van de Alpen,
omíl:reeks Martigny, zyn heden vol tyke weidlanden.
De Alpen waren, ook In HANNIBAL'S tyd , eentge tnylen opwaards zeer wel bebouwd, en, gelyk Livzus hier
aanduidt , van daarop graazend Vee voorzien. Maar
de Dogen der Carthagers gingen in 't eerst vlagtig heen
over de laagere deelera , en vestigden zich alleen op de
hoogte bergtoppen. Daar befpeurden zy zulk een vol
vertoon van den minter in diens volle grootheid,-komen
dat het hun op 't gevoeligst trof. -_-- Dan, het oog
afwendende van het frnertbaarend voorwerp, poogden
zy het te laaten uitrusten op de laagere gronden; doch
deeze befchouwden zy door den nevel der reeds opge•
vatte fchrikaanjaagende begrippen , en dus omkleedden
zy alles niet ontzetting , alleen uit verbeelding oor
Genoeg zagen zy ons dier verbeelding Raag-fpronglyk.
werk te verfchaffen, De ziel, bezig tiet de fchrikbaarende denkbeelden, daar in opgewekt, over en over te
befpiegelen, vermeerdert en verfierkt dezelve: wat weezenlyk en ingebeeld is vereenigt zich om den fchroonz in
de harten te vermeerderen."

(Het Pervolg en Slot in een volgend Stukje.)
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BESCHRYVING VAN HET EILAND DAHALAC, IN DE
ROODS ZEE; NEVENS EEN VERSLAG VAN DE
PAARLVISSCHER.Y OP 'T ZELVE.

(Getrokken uit Mr. BRUCE'S Travels tv di/cover the Source of

the Nile.)

nahalac is verreweg het grootti:e van alle Eilanden
in de ,Rode Zee. Het ligt laag en vlak . De grond
beftaat uit grof en wit zand , gemengd met ichulpen en andere Zeevoortbrengzelen. Het brengt geen
kruiden voort, ten mint}en in den Zomer, behalven Bene
geringe hoeveelheid gras, juist genoegzaam tot leevensonderhoud van eenige Antelopen en Geiten, welke zich
op dit Eilard onthouden. Van de Geiten vindt men hier
een zeer fchoon foort : dezelve zyn klein, zeer korthai.
rig , met zwarte fcherpe hoorns met kringen. Deeze
Geiten loopen met eene verbaazende fnelheid.
Dit Eiland is, op veele plaatzen, begroeid met eene
menigte deacia • boomen , die tot geene aanmerkelyke
hoogte groeijen, en zeldzaam meer dan acht voeten bereiken; doch ze fpreiden zich wyd uit; plat zyn ze aan
den top, waarfchynlyk wordt dit veroorzaakt door den
Zeewind.
Schoon Dahalac in de nabuurfchap van AbysJnie ligge,
deelt het niet in de Jaargetyden dier Landftreeke. Geen
Regen valt hier van het einde van Maart tot het begin
van O&ober ; doch, in de tusfchenkomende Maanden ,
bovenal in December, January en February, heeft men
'er zwaare tlortregens, welke dikwyls twaalf uuren agtereen aanhouden; deeze overflroomen, als 't ware, het
Eiland, en vullen de Waterbakken, om voor den volgenden Zomer te dienen: want 'er zyn geen bergen of heuvels op Dahalac, en bygevolge geen fonteinen. Deeze
Waterbakken zyn de eenige verzamelplaatzen van water;
van dezelve telt men 'er nog drie honderd en zeventig , alle in rots uitgehouwen. — Men berigtte my, dat
deeze Waterbakken gemaakt waren door de Perfraanen;
het is egter waarfchynlyker dat zy de Plole1neen tot
vervaardigers , hadden. Dan, wie ook de aanleg.
gers mogen geweest zyn van deeze fraaije Vergaderbaken, zy waren zeker een geheel ander Volk dan de teIi 5
gen-
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genwoordige

bezitters,

die geen vlytbetoons genoeg heb-

ben om één van de drie honderd en zeventig zuiver, en
ten dienst der menfchen gefchikt, te houden. Alle haan
zy open voor allerlei Dieren, alle zyn ze half vol van
de morsfigheid, welke deeze agterlaaten, naa uit dezelve gedronken en 'er zich in gebaad te hebben. Het
water van Dobelew en Irwée hadt een i}erken muskus -

fmaak, veroorzaakt door den drek der Antelopen en

Geiten ; de reuk vóór het drinken is hinderlyker dan

de naafmaak. Nogthans zou één deezer Waterbakken,

fchoon gemaakt en met een luik gedekt , hun, het- ge.
heele jaar door, goed en zeer drinkbaar water verfchaf

fen.

Naa dat de Regen gevallen is, komt 'er terftond een
overvloed van Gras te voorichyn, en de Geiten geeven
aan de Dahalacers melk, die, in den Wintertyd, het
voornaamtte gedeelte van hun leevensonderhoud uitmaakt;
want zy ploegen noch zaaijen. Hunne geheele bezigheid
beftaat in liet werken aan de fchepen , welke op onder
kust vaaren. De eene helft der-fcheidlnva
Inwoonderen is Reeds aan de 4rabifchr zyde, en weet
door hunnen arbeid Indiaansch Koorn te verdienen, en
anderen lyftogt: de andere helft blyft t'huis, en wordt,
ten be:lemden tyde, door de andere helft afgelost, en
op hunne beurt weder van het noodwendige verzorgd.
Het leevensonderhoud der geringere Bewoonderen beftaat
geheel in fchelp- en anderen visch.
De Vrouwen en Dogters zyn foute en wel afgerigte
Visfcheresfen. Veele deezer kwamen geheel naakt na
ons Schip toe zwemmen vóór wy ten anker lagen, vraagende om een handvol Ryst, of Indiaansch Koorn. Zy
betoonden zich zeer ftoute bedelaare^fen , die zich niet
ligt lieten afzetten. Dit elendig Volk, 't welk in Dor.
pen leeft , die geen bezoek krygen van drabilche bar•
ken, brengen fbms een jaar door zonder brood te proeven. Zo groot, nogthans, is hunne verkleefdheid
aan hun Geboortegrond, dat zy by voorkeuze leeven op

deezen dorren , onvrugtbaaren en veelal verfcliroeiden,
rond , verftooken van de Leevensnoodwendigheden ,
rood en Water, en verfmaaden de wooning te neemen

in de vermaaklyke en van alles overvloed hebbende
Landen te wederzyden. Deeze voorkeus moeten wy niet
vreemd vinden: dezelve is algemeen: eene ílerke gehegtheid aan onzen Geboortegrond, hoedanig dezelve ook
wee-
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veezen moge, is door de Voorzienigheid, tot.wyze einden ,
allen Volken ingeprent; van Lapland tot onder de Linie
treft men dien eigenhen indruk aan.
Twaalf Dorpen of Vlekken zyn 'er op het Eiland
Dahalac. Rondsom elk deezer is eene beplanting van
Doorn-boomen , die tot het eenig handwerk op het Eiland flofl'e verfehaffen. De bladeren van deezen Boom,
gedroogd zynde, hebben een glinfterende witte kleur,
en men zou ze veelligt voor Satyn houden : van deeze
vervaardigen de Eilanders Mandjes van eene wonderbaare
fchoon- en netheid een gedeelte der bladeren verwen zy
rood of zwart, en weeten daar van aartige figuuren te
maaken. Ik heb 'er gezien zo net en naauw gevlogten,
dat zy vier en twintig uuren agtereen met water flonden zonder een drup door te laaten. Zy verkoopen de•
zelve te Loheia en 5idda. Het vervaardigen van. dezelve is de bezigheid, -ef liever de uitfpanning, der Mannen ,
die t'huis blyven ; want zy werken 'er zeer langzaam
aan, en allen fchynen zy zeer zorgvuldig om hunne ge.
zondheid geen nadeel toe te brengen door eenig foort van
vermoeienden arbeid.
Eilanders van meerder aanzien , hoedanig de Shekh
en diens Gezin, hebben het voorregt om geheel leedig
te zyn ; en, zich nimmer aan het fchynzel der Zonne
blootttellende, hebben een bruine kleur. Maar die zich
ter vischvangst begeeven, of zeevaaren, zyn niet zwart
maar roodagtig, wat donkerder dan de kleur van nieuw
Mohoganyhout. Men treft ook zwarten onder hun aan,
die van Irkeeko en Main komen ; doch het eerfte geílacht, uit deeze voortfpruitende, is min donkerverwig.
De Inwoonders van Dahalac kwamen my voor, een
eenvoudig , vreesagtig en onbefchadigend, Volk te weezen. I-let is het eenig gedeelte van Africa of Arabic
(noem het zo gy wilt) waar gy niemand eenig foort van
Wapens ziet draagen. Terwyl te Lo/ieia, en langs de
geheele kust van Arabic, en wel byzonder te Tambo,
elk een gewapend is. De draagers zelf, die naakt gaan ,
en zugten onder den last dien zy moeten torfen, in de
hitte van den dag, hebben nogthans een lederen fcheede,
waarin zy een krom mes draagen, zo vervaarlyk lang,
dat zy eene byzondere houding aanneemen moeten om
'er niet zeer door gehinderd te worden.
Dit ongewapend gaan was egter altoos het geval niet
op Dahalac. Veelen der Portugeefen werden by hunne
ee,r-
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eerfte landing aldaar vermoord, en de Eilanders, uit wel
derwraak, door de Portugeefen mishandeld.
Gezond fcheenen my de Mannen op dit Eiland. Ook
verhaalden zy my dat zy geene Ziekten kenden, dan
dat zomtyds, in den voc rtyd, de Booten van 7e;nen en
Jidda 'er de Kinderziekte bragten, en weinigen die dezelve kreegen den dood ontkwamen. Ik ontdekte pie
mand onder de Eilanders, die my toefcheen zestig jaargin
bereikt te hebben. Ik maak hier uit op, dat deeze Eilanders
geen hoogen ouderdom bereiken, fchean 'er ale lugt gezond is, dewyl zy naby het Kanaal zyn, en den gehcelen Zomer een Noordenwind hebben , welke de hitte
maatigt.
Schoon Dahalac zich tegenwoordig in den befchreeven
droeven iaat bevindt , was de toettand deezes Eiland
geheel anders in vroegeren tyde. De Paarlvisichery
bloeide hier fterk onder de Ptoleineen, en zelfs langen
tyi daar naa ten tyde der Caliphs. Deeze bragt groote
voordeelen aan ; en, tot dat de Voren van Cairo, en
het tegenwoordige elendige ras van faave ,, zich van
hunne afhangelykheid aan de Porie begonnen te onttrekken, was Dahalac het voornaamste Eiland, 't welk Paar!.
visfchers of Paarlduikers opleverde. Het was , in de
daad, de Hoofdhaven voor die Visfchery aan 't Zuidlyk
gedeelte van de Roode Zee, als Suakem aan het Noorder
gedeelte , en de Basha van Mafuah bragt fteeds een
gedeelte van den Zomer hier door, om de hitte van zyn
Verblyfplaats op het Vasteland te ontwyken.
De Paarlvisfchery lIrekte zich uit van Dahalac en de
daar by liggende Eilanden, tot omtrent de Breedte van
n,00. De bewoonde Eilanden verleenden ieder een Bark
en Paariduikers ; zy werden betaald met Graan, Meel
enz. voor elke Bark ten gebreike der Scheeplingen, en
nog •eens zo veel om ter onderfteuning aan hunne
huisgezinnen te zenden ten leevensonderhoud; weshalven
zy, geduurende eenige weinige maanden werks , alles
verkreegen wat zy noodig hadden voor een geheel Jaar.
In laater tyden werd de Paarlvisfchery verpagt aan den
Basha van Suakem : doch 'er was eene plaats tusfchen
,Suakem en de veronderttelde' Rivier Frat, op de Noorder Breedte van 21-. i8', Gungunnah geheeten, die voor
den Grooten Heer in 't byzonder bewaard bleef; een
byzonder Bediende was 'er door hem aangefteld om de
gevischte Paarls daar te ontvangen, en na ConJlaritirao
po.
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pole te zenden. De Paaris , daar gevonden , waren van

de groottte , en behuefaen in schoonheid van water en
rondheid voor geene te wyken. De overlevering zegt,
dat de Paarls , hier gedooken , een uitfluitend eigendom waren van de PHARAOHS, door welken men, in
de Irubi che Handfchriften , de Koningen van Egypte,
vóór den tyd vin MAHOM.T, vert}aat.
In die zelfde uitgestrektheid tusfchen Dahalac en Suakern greep eene andere zeer veel beduidende Visfchery
plaats, naamlyk die der Schildpadden , die het fraaifte
fchildpad opleverde. Hierin dreef men herken handel
met de Oost-Indien (met China bovenal); een handel die
Weinig kostte en grooten winst aanbragt.
De Indifche Handel bloeide zeer te Suakem en Mafuah,
en wel zo als dezelve gebloeid hadt in de voordeeligfle
tyden der Caliphs. De Baniaanen, (toen ten tyde de eenlge Handelaars uit de Oost Indien) door de Mahomethaanen verhinderd zynde om te komen in het Heilig
Land van de Hejaz, f'cuurden alle hunne Schepen na
Konfodash in Temen, en voerden van deeze twee havens,
uit de eerfte hand, te rugge, Paarls, Schildpad, welke
zy voor derzelver gewigt in Goud te China verruilden,
Ti bar , of zuiver Goud van Sennar, (dat van 4bysfinie
is min zuiver). Voor Olyphantstanden, Rhinoceroshoorns,
kreegen zy een overvloed van llrabi./che Gom , Casfia,
Myrrhe, Wierook, en veele andere kostbaare Waaren;
deeze alle werden verhandeld te Mafuah en Suakem voor
Indifche Goederen.
Maar niets, 't geen geweld en onregt kan bederven,
kan immer onder het - Turkfche Staatsbetluur beftaan.
De Bashas, zeer veel geevende voor de bevestiging in
hunne post te ConJlantinopole, en onzeker of zy deeze
Bediening langen tyds genoeg zouden behouden om het
uitgefchooten geld weder te innen, hadden geen gedulds
genoeg om te wagten , dat de Handel hun allengskens
chadeloos telde, maar pleegden de eene knevelaary voor,
de andere naa, tot dat zy, in 't einde, in volflaagene
Roovers veranderden; zich van de Scheepsvragten, waar
zy dezelve konden vinden, meester maakende: zy pleegden de f.•hriklykfte wreedheden aan de Perfoonen wien
de Schepen toebehoorden , bragten de Fa&oors om 't
leeven, en mishandelden wreedlyk allen die hun in handen vielen , om door fchrik de Goederen, uit Indie gezonden, in handen te krygen. — Ingevolge hier van
werd
-
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werd de Handel geflaakt, en de voordeelen hielden op.
Men wondt 'er geenen in Con/lantinopole die iets gee.
ven wilden voor deezen handeltak : niemand hadt zin in
Benen Handel , die het leeven elk oogenblik in gevaar
helde. Dahalac werd , te deezer oorzaake, afhangelyk
van den Basha van , idda , en deeze stelde een Aga
(een minder Bediende) aan, die hem eene gemaatigde
lom betaalde, en voor zich zelven behieldt de inkomfien
van de Paarlvisfchery, of het lrootfle gedeelte van dezelve.
De Aga te Suakern poogde te vergeefsch de ,ƒrabieren
en het \Yolk daaromftreeks te doen werken zonder loon:
weshalven zy eene bezigheid lieten vaaren, welke niets
ter belooning hadt dan strafoefeningen. Met den tyd
werden zy onkundig en onbedreeven in eene Visfchery,
voorheen daar zo vaardig beoefend, en waarin men van
vroeg af de lieden optoog. Deeze groote Kweekfchool
voor Zeelieden ging dus verlooren, en de Galeien, niet
langer naar eisch bemand kunnende worden, werden der
verrotting overgegeeven, of in Koopvaardyfchepen hervormd, die Koffyvragten deeden tusfchen Teren en Suez,.
Deeze Schepen waren ongewapend, en met de daad buiten ftaat om gewapend te kunnen worden, en door hun
maakzel ongeschikt ten handel : daarenboven waren zy
liegt bemand , en zo liegt beduurd , dat 'er geen jaar
voorby liep of een of meer ging ten gronde, niet door.
florin of Zeegevaaren, maar alleen door de onkunde of
onoplettenheid der Zeelieden.
De Handel nam daar op den ouden weg na 7idda. De
Sherif van Mecca en al de Arabieren hadden belang
dien weder na Arabie te rug te brengen, en daar mede
het Bewind over hun eigen Land. Ten einde de Paarlvisfchery niet langer een lokaas mogt weezen voor de.
Turken om zich hier slaande te houden en hun te verdrukken ; ontmoedigden zy het Paarlduiken, tot dat liet
geheel in onbruik geraakte. Dit deedt langzamerhand
het Volk van de Eilanden na de vaste kust verhuizen,
waar zy bezigheid vonden in de kustvaard, die, tot deezen dag, hunne Benige bezigheid blyft. Deeze
Staatsílreek gelukte; de Brabifche Printen werden weder
wry van de Turkfche overmagt, nu niets meer dan eene
bloote fchaduw. Dahalac, Mafuah en Suakem keerden
onder hunne oude Meesters weder, aan welken zy onder
dag toe, 't is waar beheerscht-worpenaytdz
door
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door Shekhs van hun eigen Land, en alleen den naam
van Turkfche Regeering draagende , elk onder het bevel
taande van een Roover en Moordenaar.
De onmeetelyke fchatten op den bodem van de Roode Zee zyn dus i ylkans twee honderd jaaren lang geheel
ongetloord gebleeven , fchoon zy, naar alle waariëhynlykheid , nooit overvloediger waren dan tegenwoordig.
Geen Volk kan dezelve tegenwoordig tot eenig- voordeel
doen ftrekken dan de Engelfche Oost - Indifche Compagf ie; ongelukkig het 'er meer op toeleggende om het getal haarer Vyanden te vermeerderen , en zichzelven te
verzwakken door haare weinig beduidende raagt over
nieuwe vermeesteringen uit te ftrekken, dan bykomend
voordeel te behaalen, door nieuwe bronnen van Handel
te openen. Eene Vastigheid op de Rivier Fiat,
welke nog nimmer aan iemand heeft toebehoord dan aan
zwervende Arabieren, zou hun een markt openen, zo
voor ruwere als fynere Waaren van de Zuidelyke deden
van Marocco , na Congo of Angola, en den Handel in
Paarlen en Schildpad weder doen herleeven. Dit
geheele gedeelte van de Golf van Suez, heeft men my
gezegd, behoort der Oost - Indifche Compagnie, volgens
het charter; twintig Schepen zou men op de Roode Zee
kunnen doen vaaren, zonder eenige fchennis van Grond
Wierook, en verfcheide an--gebid.DMyrh,
dere Droogeryen, zyn alle in 't bezit des zwakken Ko
Adel, een Overweldiger, een Dwingeland, een-nigsva
Heiden, zonder magtige befcherming, en gereed om te
handelen met eene hoogei~ Magt, die hem eenigzins ten
ru fteun zou ({ rekken.
Ind
ien dit niet gebeure, dan hou ik my verzekerd,
dat de tyd niet verre af is , of deeze Landen zullen ,
op de eene of de andere wyze, onderworpen worden aan
een nieuwen Heer. Indien een andere Czaar PETER, een
andere ELiZA$ETH, of, beter dan die beide, een andere
CATHARINA de tegenwoordige opvolgde in een Ryk
reeds tot China uitgeftrekt. Indien zulk een Monarch,
door geene Europifche Staatkundigen gedwarsboomd, de
gemaklyk volvoerbaare taak ondername om deeze kwak.
zalvers van VorfIen en Staatslieden, en Tooneel- Souverainen, de Turken in 4fie, te vervolgen, de Inwoonders
van het geheele Land, die haar reeds als hunne Souveraíne aanzien, dewyl zy aan 't hoofd van hunnen Gods.
dienst i, zouden zich , des hou ik my verzekerd, ge,

reed-
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reedlyk onderwerpen, op het eigen oogenblik dat dd+
Turken aan den overkant van den HelleJ ont gedreeven
zouden weezen.
1YGTSGEDING TEUELV PENE TEN ONREGTE IGV0Eí(D6 GODHEID.

Eene Chineefche Gefchiedenjs.
oon het Bygeloof der Chineefen her getal hunner Goden
in het oneindige vermenigvuldigd hebbe, en fchoon
Selk tot
Huisgezin in 't byzonder ten uiterften zorgvuldig is, om
die Godheden, welke her verkoozen heeft, ce vereeren, blykt
het Beenzins, dat het Volk altoos eenen waaren eerbied voedt
voor deeze vermeende Godheden. Het ' gebeurt dikwyls , dat
zy verlaaten en verwaarloosd worden, als Goden zonder ver
wanneer zy zich te traag betoonen om de gunscbe--mogen,
tooningen, van hun verzogt en afgebeden , te verleenen. In
zulke gevallen geraakt het geduld deezer vereerderen ten einde, en zy brengen hunne Offergaven elders.
Anderen, min gemaatigd, behandelen deeze Godheden met
de grootfte kleinagting , en overlaaden dezelve met deeze of
dergelyke fmaadredenen : „ Gy hond van een. Geest , wy
,, huisvesten u in een gemaklyken tempel , en nogthans zyt
„ gy , naa alle die betoonde voorzorge, zo ondankbaar jegens
;, ons , dat gy ons zelfs het noodige weigert." Alsdan binden zy dan Afgod met touwen, fleepen dien langs de firaaten ;
allerlei vuiligheid 'er op werpende, ter firaffe wegens al den
wierook, welken zy zonder vrugt daar aan toebragten.
Indien, geduurende dit fpel van dwaasheid en bygeloof, de
vereerders van die Godheid verkrygen 't geen zy wenfchen,
brengen zy het Beeld te rugge, zetten liet, met veel plegtig),eids, weder in de nisfe, na het zorgvuldig van alle vuiligheden gereinigd te hebben. Waarop zy zich wederom daar
voor vernederen, en op het deemodigst verfchooning vraagen
wegens het weinig ontzagbetoons , waar mede zy het korts
beledigden. ,, Zy zeggen: In de daad wy waren te voorbas.
„ rig; maar, met dit alles, was het ongelyk niet aan uwe zyde
;, in zo onverbiddelyk te weezen ? Waarom hebt gy toegelaa,, ten, dat wy, zonder noodzaake, u mishandelden? Zou het
u meer gekost hebben onze verzoeken bereidvaardiger in te
,, willigen ? Maar 't geen gedaan, is, is gedaan ; laaten wy 'er
„ niet meer aan gedenken. Wy zullen u op niuw optieren
en vergulden , mits gy het gebeurde vergeet."
Ten tyde dat Vader r,Y COMPTE zich in China bevondt, viel
'er in Nanking een geval voor , 'c welk op het fterkstfpree.
;

kends
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kendst nitwyst, hoe weinig eerbieds de -CYtineef n fours voor
hunne Goden hebben. Een ryk chinees, wiens éénige Dogter gevaarlylt krank lag, befloot, naa de kunst der Geneesheeren te vergeefsch ingeroepen en beproefd te hebben, den by.
fland der Goden te verzoeken. Gebeden, aalmoefen , offeranden, werden in de ruimte te werk geheld, om de gewenschte
herflelling te verwerven.
De Bonzen, die met deeze gaven zich vetmesten, beloofden de herhelling des Kinds, door kragt deezes Afgods, wiens
vermogen zy in top hieven. De zieke Dogter flierf, ondanks
dit alles. De Vader, In de bitter(Ie droefheid gedompeld , befoot zich te wreeken , en den Afgod in regten te vervolgen, ten welken einde hy zyn beklag in gefchrifte by den
Regter der plaatze inleverde.
Naa, in de fterkst mogelyke bewoordingen , het bedrieglyk
gedrag des Afgods afgemaald te hebben, beweerde hy, dat
denzelven eene voorbeeldlyke firaffe moest worden aangedaan,
wegens het niet houden des gegeeven woords. „ Indien de
„ Geest," voegde hy 'er nevens, „ magt hadt om myne Dog.
„ ter te geneezen, maakte hy zich £chuldig aan een verregaand
bedrog, met myn geld te neemen , en toe te laaten dat
„ myne Dogter fierfr. --r- Indien by dit vermogen niet be„ zat, waarom wendde hy zulks voor, en suet welk regt
„ maatigt hy zich het Character van eene Godheid aan? Is
het om niet , dat wy . dezelve aanbidden , en het geheele
„ LandFchap daar aan gaven toebrengt ?" In 't kort, hy be.
float,, dat , 't zy her mangel aan magt, 't zy het onwilligheid,
in den Afgod ware, diens Tempel moest verdelgd, de Bedienaars verbannen, of in perfoon geíiraft worden.
De Regter zag de zaak voor hoogstgewigtig aan ; by Helde
die in handen des Landfchapsbefluurders , die, ongenegen om
zich in eene zaak de Goden betreffende in te haten, den Onderkoning verzogt , dit fink te onderzoeken. Deeze laatst.
gemelde, de Bonzen gehoord hebbende, betoonde zich zeer
bevreesd, ontboodt den Aanklaager, en raadde hem de regts•
vervolging te flaaken; zeggende: „ Gy handelt onvoorzigtig
„ in te twisten met deeze foort van Geesten ; zy zyn uit ei, gen aart kwaadaartig, en ik vrees zy zullen u een flegten
„ trek daar voor fpeelen. Geloof my • 't is veel raadzaamer
„ voor u, te luisteren na voorpellen van minlyke fehikking,
„ welke de Bonzen van hunne zyde met u willen aangaan.
„ Zy hebben my verzekerd , dat de Geest, van zynen kant ,
„ het oor aan billyke voorffiellen zal willen leenen: mits gy,
„ van uwe zyde, de zaaken niet tot het uiteríie dryft."
De Vader, troostloos over het verlies zyner Dogter, bleef
by zyn eens genomen belluit, en verklaarde, liever te willen
omkomen , dan iets afTtaan van zyn gedaanen eisch. ., Myn
MENG. 1796. O. ii.K
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„ Heer," fprak hy , „ ik heb myn beluit genomen. Die
„ Geest verbeeldde zich allen onregt rlrafioos te mogen plee,, gen, en dat niemand moeds genoeg zou hebben om hem te
wederttreeven; doch hier in hadt by wis; en wy zullen
„ welhaast zien, wie van ons beiden de halftarrigfte is."
Wanneer de Onderkoning bevondt dat by op deezen Man
niets kon winnen, gaf by last dat liet Regtsgeding zou voortgaan; doch ten zelfden tyde berigt aan het llooge Geregts.
hof te Peking , waar deeze zaak moest afgedaan worden, en
de Partyeu eerlang verfcheenen.
Onder de Netgeleerden ontbrak het niet aan Voorfpraaken
voor den Afgod : de zodanigen, wier handen door de Bonzen met geld ryklyk gevuld werden om hunne zaak te ver.
deedig^n , vonden dezèlve onbetwistbaar goed , en fpraken
met veel heftiglaeids ten voordeele van den Afgod. Maar zy
hadden te doen met een Man van een fcherp doorzigt, die
voorzorge gedraagen hadt om zyne bewyzen te onderfchraa,
gen met eene groote fomme gelds , welke hy beft eedde om
zyne zaak voor den Regter zeer klaar te naaken: wel ver
dat de Booze zeer afgerigt moest weezen , indien hy-zekrd,
zulk een volwigtig bewys kon ontleggen.
In 't kort, naa verfcheide pleitgedingen , won hy de zaak
volkomen. De Afgod werd voor altoos uitgebannen, als nutloos voor het Ryk; diens Tempel geflecht, en de Bonzen,
die zyn perfoon verbeeldden , op eene voorbeeldlyke wyze
ge ft raft.

CLEAN1EE EN MIATIL.

een onzer nabygelegcne Waerelddeelen woonde, in vroeIdenngere
dagen , een Landman, gezegend met twee Zooien . beiopgevoed in 's Vaders bezigheden, waar zy alle --- fchoon

niet ryk egter gelukkig van leefden , daar zy hunne
naarftigheid met zegen zagen bekroonen. -- De Vader, reeds
tot eeuen hooggin ouderdom gekomen zynde , en een gantfche
reeks van kwaalen hem telkens met den dood bedreigende,
zag zich eindelyk aan het veege bed gekluisterd. Nu Rond
een gantfche Vriendenrei om zyne fponde gefchaard. De
dood loerde op hein; kortom de goede Man verzwakt,,
en, zat van 't leeven , eindigde zyne dagen, en betaalde natuur den laatflen tol. Dan , pas dekte de aarde des
Vaders koude leden , of Clea,ui'err verliet de nedrige ftu'p
2yns Vaders , en ontvlood het akkerwerk, waar hy by opgevoed was , en verreisde naar eene bygelegene . Stad ,
waar by zynen dienst aan 't Hof eens Keizers bood.
Hier
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Mier oenigen tyd gefleeten hebbende, wist by zich meesterlyk
te gedraagen ; hy zag niet flegts den Vorst hem gunst en
vriendfchap fchenken , maar hyt wist het zelf daar heenen te
wenden, dat eik voor hem, ap zyn enkel wenken, zich moest
nederbuigen , en aan zyne bevelen onderwerpen. Nu vraagt
ieder, (en met regt) hoe wist een fchepfel van zulk een ge.
tinge afkomst., en onopgevoed, zich in de gunst van eersen
Grooten te dringen , en zich eene Eerepost te bezorgen, aJteen voor Edelen en Ryken weggelegd ?
0! Myne vrienden , hy konde ligt eene waardigheid verkry.
gen. Hy kende eerre kunst ,. waar braave , naarilige en
edele, mannen voor zwigten moeten, te weeten de groote kunst
van kruipen ; op laagheden afgerigt , wist by anderen uit den
zadel te ligren, en 'er zich zelven op te doen plaatzen.
Doch zyn agtergelaatene Broeder Mirth, minder verhit op
grootheid, rangen of flaaten, vertnydde de Waereld bleef
uit het woelig Hofgedrang , en bebouwde , wel te vrede,
zonder anderen te benadeelen, den geërfden grond van zynen
Vader.
Maar -- nu moest Cleander, de laage Hoveling, om zaad
ken aan het Hof , verreizen daar hy zyne oude woonplaats
langs kwam trekken. Hier maakte een arheidzaam Man, voor
een oogenblik , zyne aandacht gaande; hy zag een Mensch aan
her werk , nedrig en gering, beploegende de aarde; en het
was in deezen fchamelen Boer , dat hy Mirth, zyn Broeder,
vond. Nu ontwykt de gunf'eling voor een poos zyn
rang, en durft her waagen , zich te vernederen, en den Land.
man toe te fpreeken ; myn Vriend, (dus luidt zyne taal) uw
lot treft my tot in de, ziel , het valt hard , dus nacht en dag
te arbeiden , enkel voor flegt brood , en eene teug waters ,
waar mede gy u moet voeden, — kom, Raak deeze moeite
gy ziet aan my hoe 't lot my aanlacht. Nog
eens kom, volg myn voorbeeld na , en leer u, als ik,
behaaglyk znaaken, en eerlang leeft gy, van Grooten gezien en
geacht , in overvloed en weelde.
Hier zweeg Oleander. --- iWirtil, in wiens oogen ernst en
braafheid was te leezen , zag zynen Broeder met alle tekenen
van veragting aan, en f'prak: gy — gy, die myn Rand als laag,
myn lot als hard befciouwt, leer werken als ik, en gy bey
4--

hoeft geen /laaf te weezen.

Hoe veelen zyn de navolgers van Oleander, die pesten der
zamenleeving ! Dan, wie zou zich durven onderwinden, even
ais Mintil , den vriend der Grooten een flaaf te noemen ! Op
zulk een floute taal, had men gewis de grootfie ongenade te
verwachten, ongenade van hun , die zich in hoogte
hebben doen verheffen ten koste van anderen, en hunne wo•
niingen gevestigd op de puinhoopen van hun die xy zelve te
on:
Kk2
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ondergebragt hebben. Doch dat zy gedenken aan de oude, maar
te gelyk waatagtige, Spreuk:

La fortune peut fe changer fubitement.
Ileldevoet/luis.

J. D. V.

DE OI VERSTELBAAR VJERBROOKEN VRIINDSCFIAPSBAND.

Eene svuare Cre,1chiedenis.
e groote Wysgeer
hadt een byzonder naauwe
Vriendfchapsverhintenis, in zyne vroegfte jeugd, aangegaan
D
reet een Jongeling die in zyne buurt woonde. De agting ,
LOCKE

welke .LOCKE hein toedroeg, ging zo verre, dat hy zyns Vriend$
belangen aanmerkte als onaffcheidelyk met de zyne verbonden,
.zodanig, dat, wanneer het goed geluk den eenen diende, het
geluk des' anderen gemaakt was.
Toen nogthans LOCKE de gunst van eenige aanzienlyke Lieden gewonnen hadt, begon de Vriend den gelukt and vats LOC
te benyden ; en, het hart van dien braaven Man naar 't-siE
zyne beoordeelende ,, veronderflelde hy, dat deeze, by het ver
Middelen, hem zyne Vriendfchap zou ont--merdnzy
trekken. --- Bezwangerd met dit denkbeeld , poogde hy
LOCKE in de hoogagting , welke deeze by zyne Begunfligers
verworven hadt, te doen daalen, en dier befcherniing voor
zich te verwerven , door de ontdekking van alle geheimen,
welke LOCKE , in de niets kwaads vermoedende opregtheid
zyns harten , aan hem vertrouwd hadt. Dan, bevindende dat
alle aanlagen van dien aart mislukten , maakte by zich fchielyk weg ; met zich Heemende eene aanzienlyke Geldfomme,
de eigendom zyns Vriends , welker gemis by wist dat hem in
de uicerfle verlegenheid zou dompelen.
Diep, zeer diep, gevoelde LOCKE zich getroffen wegens deeze
hoogstaande trouwloosheid zyns vermeenden Vriends , en f{ondt
ten Iiooglcen verwonderd , als by toen teffens berigt kreeg
van de flinkfche fcreeken, reeds vroeger te werk gefield, om.
}sein in onguust en ten val ce brengen. -- Dan LOCKE, fteeds
onvermoeid werkzaam blyvende in zyne post , en meer en
peer zich der befcherminge zyner Voorftanderen waardig maa
werd rot hooger Eereposten , die ook meer voordeels-kend,
gaven , opgetrokken.
In deeze gunfiige Leevensomfiandigheden, werd LOCKE, terwyl by aan het oiitbyt zat, berigt, dat een Man, in een zeer
it gewaad, h.in vcrzogt te fpreeken. LocKE, die, te mid-

den
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den zyns waslenden aanziens, een menschlievend hart behou-

den hadt , beval, dat deeze Man onmiddelyk by. hein zou toe-

gelaaten worden. Tot zyne uiterfce verwondering, zag hy
voor zich verfchynen zyn geweezen Vriend, door het fpeelen
zyner bedrieglyke rolle, en een ongebonden leevenswyze, iu
de uiterfte armoede gebragt, en in de grLotfte verlegenheid gedompeld. Deeze verfcheen thans om hem vergiffenis en onderftand te vraagen.
LOCKE zag hem eenigen tyd zeer fterk aan , zonder een en•
kel woord te fpreeken : in 't einde een Banknoot van vyftig
Ponden voor den dag haaiende, reikte by hein dezelve toe, met
deeze woorden : „ Schoon ik , in opregcbeid des harten, u
,,.vergeeve het gedrag ten mynen opzigte gehouden , moet
„ ik nogthans het nooit in uw vermogen fellen, om my, voor
„ eene tweede keer , te beledigen. Neem deeze klei•
„ nigheid aan , welke ik u geef; niet als een blyk myner
„ voorige Vriendfchap ; maar als een redmiddel in uwe te„ genwoordige ongelegenheid • en tot het aankoopen uwer
„ volftrekt noodige behoeften , zonder my te herinneren hoe
„ weinig gy zulks verdiend hebt:' De diep vernederde
geweezen Vriend deedt pooging om te fpreeken; maar LOCIQ
belette zulks, met te zeggen: — „ Geen wederwoord.
„ Het is volftrekt onmogelyk dat gy myne goede gedagten
„ te uwaards herwint: weet, dat Vriendfchap, eens gefchonden,
„ voor altoos verbrooken is!"
--

HET ONGEPAST EN ONGELUKKIG AANGEVOERDE VOORBEELD.

en -verhaalt, en, zo Wy meenen, op goeden grond, dat
1V1 de groote Vaderlandfche Historiefchryver 1. WAGENAAR,
om zyne uitmuntende bekwaamheden en vergeldenswaardige
verdienfien tot eerlten Klerk ter Stads Secretarye van Am/terdam bevorderd, naa deeze bevordering, in Gezelfehap , niet
zelden eene verpoozing en uitfpanning zogt in het Kaartfpel.
En geeven eenigen daar van ten hoofdreden op, dat hy, door
dit bedryf van gezelligheid , op eene voeglyke wyze zich
-ontloeg, om, in fours vermengde Gezelfehappen, over zaaken,
den Staat en Stad raakende, gevraagd, en tot een meer dan
by gepast oordeelde onderhoud uitgelokt te worden.
Wanneer men zich W GENAAR met die oogmerken f'peelende
verbeeldt, is en blyft hy de groote Man; en zal niemand , dan
voor alle uitfpanning den neus opfchortende vies- en Ilyfheid,
zyn gedrag wraaken. Doch onlangs hoorden wy,, zeer
ongelukkig, het voorbeeld van den Kaartfpeelenden WAGENAAIa
te pasfe brengen.
By eene Municipaliceits- verkiezing, in zekere Holland/chs
Stad,
Kk g
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Stad, was de keus wat ruim en ryklyk gevallen , althans naar
zo.ntniger oordeel , op Lieden , die al den tyd , welke hun ,
voor zo verre zy bedryf hadden, overfeboot, tints jaaren,
aan het Spel hadden toegewyd, en Slaaven van 't zelve heeten
mogten. Een verflandig Man maakte, te recht, de aan.
merking , dat de Speeltafel de Leerfchooi niet was om ter
Stadsbeftuur bekwaamheid te verkrygen_ en dat zodanige Per.
foonen , hoe braaf anders , geen aanleg altoos hadden om de
post, waartoe zy geroepen waren, op eene waardige, en .der
Burgerye nuttige , wyze te bekleeden. Een des Gezel
aanmerking hoorde, en een Speelbroeder-fchaps,diez
van eenigen der Verkoorenen was , nam dit euvel op , en
voerde den Aarmerkingmaaker, op eene bitse wyze, te gemoet:

De groote WAGENAAR fpeelde ook!

HET AANBELANG VAR DE VROEG`YDIGE VERKRYGING DIER VE$+
$TANDIG1 Erg ZEIDELYKE I )EDANIGHDEN, WELTCi DE BESTE
IM1' DE VEL•L; UL•
I VL!- EN RI:OMIDDEL! N
DIG6 L:EVIOTVERWIELINGi.N.

Lene Vertelling.
(Uit Mrs. MITCIIEL'S Tales of fnllrué7ion and llrnufement, fo,'
the Life of Toung Per/ons.)

was een ryk Koopman , die zeer pragtig
e Eieer
D
leefde: by hieldt veele )ienstbooden , en Rydtuigen. Zyn
1-luis te Londen was groot, en alles in 't zelve in den eer.
IErFRuRs

len finak. Zyn Buitenverbly' beantwoordde aan zyne Woo'
ving in de Stad.
Hy had twee Zoquen , LODEWYK en BRCHIBALD. Zo ras
deezen daar roe voeglyke jasren bereikt hadden , werden zy
ter Opvoedinge be(leld by een waardig Geestlyken , niet verte
van Londen op 't Land woonende. t'laardemaal deeze Kind.
sen gewoon geweest waren in eene volflaagene ledigheid te
leeven. niets voor zichzelven te doen, ifeeds omringd van op.
pa-fende en hulpbiedende Dienstbooden, was lichaam en geest
even zwak. Hunne begeerten , hoe grillig en ongerymd, had
men altoos ingewilligd; en, te deezer oorzaake, waren zy,
fchoon veel bezitsende, met niets vergenoegd. Hunne begeer.
ten groeiden aan door' de gemaklykheid , met welke. ay vol'doening kreegen ; en dit maakte hun grynig en onvoldaan.
Hoe veel zy hadden, het fmaakte hun niet; en 't geen zy
verlangden behaagde hun niet als zy het verkreegen hadden.
Zodanig waren de Kwveekelingen van den Eerw. BRrANT.
hunne trotsheid evenaarde hunne bedryfooskeid. Zy fchelden
al-
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alle oogenblikken om de minne beuzeling , welke zy tnooiig
hadden, en gaven hunne bevelen op den gebiedenditen toon.
Zy klaagden over de vermoeienis , welke zy moesten onder.
gaan; nu altoos verpligt zynde om te wandelen, in fiede van
op een woord fpreekens een rydcuig gereed te hebben.
De Eerw. BIUANT, een. Man van Verpand en Geleerdheid,
en veel Meufchenkennis , hield zich verzekerd , dat zyne
Kweekèlingen, met zodanig eene getteltenisfe, nooit gelukkig
konden weezen , niettegenflaande het gunftig Ieevenslot , 't
welk hun befchooren fcheen.
Het bezit der hulpmiddelen om gelukkig te zyn is niet
genoegzaam; wy moeten ook weeten hoe dezelve aan te wenden: en hoe veelen zyn des geheel onkundig! Hoe zelden wordt
overvloed genooten door de zodanigen, die in verkwisting
hunne dagen doorbrengen! Hoe fchaars wordt de aangenaam held der ruste gefmaakt door hun, die vooraf geene bezigheid
uitoefenden! Overtollige wenfchen te onder te houden, te lee-.
ren wat weezenlyk goed is hooger te fchatten dan het fchynbaare , is de weg tot waar geluk. Nooit behooren wy te
fchroomen voor arbeid en moeite , indien onze Deugd 'er
fter'kte door kryge, of het welweezen onzer Medetnenfchen
'er door bevorderd worde. Elke laage en zelfzoekende neiging te onder te brengen, daarentegen de zuivere beginzeis
van Goeddaadigheid en Menschliefde aan te kweeken , kan
alleen een 1Viensch verheffen boven die Gelykheid, aller natuur
Erfdeel.
-lyk

Het was de moeilyke en werklyke onderneemiug van den

Eeres. BRIANT , om uit de gemoederen zyner Kweekelingen
die fchadelyke grondbeginzels uir te wisfchen , welke zy zo
langen tyd ingewilligd en in de grootrte. ruimte botgevierd
hadden ; hun edeler inzigten in te bezemen , dan om en•
kei ten koste van anderen te leeven , en den ryd in geeuwende lustlooze ledigheid door te brengen. Allengskens gewende by hun aan den arbeil; dikwylc waren zy hem behulp.
zaam in her bearbeiden van den tuin, by her huis behoorende. Vuurig om na te volgen 't geen zy zagen, kreegen zy
met den ty 1 betere hoedanigheden , en hunne Zielen , zo
wel als hunne Lichaamen, kreegen meerdere fierkte. Zy flonden 's morgens vroeg op: fchuon hun dit in den beginne
moeilyk viel , werd het welhaast een wellust. Eerie nangenaame wandeling, of eene vertelling van den Eeres. BRIAL T,
was by hun een meer dan voldoenend loon voor elke betooning van vlyt en wakkerheid. Hun ontbyt werd 's morgens
veraangenaamd door eene herhaaling van 't geen op den voorgunden dag gebeurd was; en • wanneer zy iets pryzenswaar
digs gedaan hadden , ftrekten de hartlykile betuigingen van
gdedkeuring ten loon hunner verrigtiugen. Hunne ge.
,
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aartheid, desgelyks, te vooren korzel en fluursch, werd zagt
en verpligtend.
Toen LODEWYI( en ARCHItALD, naa een jaar verblyfs , eens
voor eene,wyl na huis keerden, was de hervorming , by hun
te wege gebragt, zo groot, dat de Heer JpFFnrzs in hun zy.
ne Zoonen herkende. Zy waren gezond, werkzaam , goed
geaart, verpligtend. Te onvredenheid maakte hun niet langer
lastig, en zy verveelden een ieder niet door de altoos weder
dienstvorderingen. Het genoegen, 't welk de Vader-komend
deswegen fmaakte, was onbefchryfyk groot ; en gaf hy hier
van, door eene ruime betaaling, blyk aan den veel verdiend
bebbenden Leermeester.
Naa het eindigen des Verloftyds , keerden zy weder na de
plaats hunner Onderwyzinge en Uitfpanninge. Behalven in
de Weetenfchappen aan hunnen rang voegende , onderwees de
Eerw. BRIArrr hun in de kennis des Landbouws , in al des.
zelfs nuttige takken. Zy Ronden verwonderd op 't gezigt
hoe veelvuldige en uitgeftrekte arbeid 'er vereischt wordt
om den Mensch voedzel te bezorgen ; en naar gelange zy
meer zagen hoe zeer zy van anderen afhingen, hoe zy voor
allen gefpraakzaamer en met allen omganglyker werden. Dik.
wyls gingen zy op 't land, om den grond met de ploeg te
zien omwerpen , den Zaaijer te zien zaaijen, en hoe de egge
al dien landarbeid voltooide. Zy zagen -met ongeduld
den tyd te gemoete, dat het zaad door den grond heenboorde, en namen de eerfle groene fpruitjes waar. In dent
vrolyken Oogsttyd , booden zy de arme Naleeze.rs de behulp.
zaame hand , en verzogten den Eerw. BRIANT , dat hy hun
eenige handvollen van de beste fchooven wilde toewerpen.
Door zodanig een gedrag, maakten zy zich by elk bemind; en
'er was naauwlyks een Huisman in 't Dorp, of by had reden
om de naamen van LODEWYR en ARCHIBALD in zegening te rivemen. Verre van de leevensbezigheden deezer hoogstnoodige
Leden der Maatfchappye te veragten , gevoelden zy het
groot(le vermaak in zichzelven ook nuttig te maaken. Niet
langer haakten zy na een pragtige vergulde Koets, of een tal.
ryke (leep van noodlooze Afhangelingen.
De vorderingen, welke zy in de Weetenfchappen maakten,
evenaarden de beterfchap hunner Zielsge1l:eltenisfe i en, welke.
voordeelen zy van hunnen rang mogten trekken, waren deeze
veel minder dan die hunne weezenlyke verdiensten hun byzetten.
Eindelyk, naa hunne Letteroefeningen te Oxford voltrokken
te hebben, keerden zy weder tot hun Vader als Zonnen die
elk Vader zou wenfchen. De rykdom, de luister, die hun
omringde , gaven hun veelvuldige gelegenheden om nuttig te
weezen voor • hunne Medemenfehen; en lieten zy nimmer de
gelegenheden daar toe onopgemerkt voorbyglippen.
Maar , helaas! hoe onzeker is al het ondermaanfche! De
Heer
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Heer JLFFR ZS, wiens geluk in dit leeven onafgebrooken geweest was , ondervond nu een harde lotwisfeling. Het
fchielyk uitbarsten eens Oorlogs bragt 'hem eerst in zwaarigheden; en een Huis, waar mede hy veele zaaien loopende
had, dompelde hem dieper in ongelegenheid. liet berigt, dat
verfcheide Schepen , voor zyne rekening belaaden, genomen
waren, bragt hem den laatiten flag toe. Naa het betaalen van
alle zyne fchulden , bevond by weinig meer dan 4000 Ponden Sterling te bezitten. Dit was , voor een Heer, gewoon
zulk eene fom jaarlyks in zyn huishouden te verteeren, eves,
't zelfde als op den rand der uiterf}e armoede gebragt te zyn.
In de eerfle vlaage van zielsverdriet en teleurstelling, gaf
by zich aan troostlooze wanhoop over, tot dat de hartlyke
en toegenegene bemoedigingen zyner Zoonen hein tot reden
en nadenken bragren. Zy bedienden zich van alle zorgzagten.
de beweegredenen ter vertroosting , en voegden 'er by, dat,
daar noch -misdryf noch onvoorzigtigheid de oorzaak geweest
was van zyn ongeluk, hy in geenerlei opzigt zich iets te ver
maar tragten moest, zich, op de best mogelyke-wytenhad;
wyze , aan 's Hemels fchikkingen te onderwerpen. „ Wy,"
voegden zy 'er nevens, „ zyn jong, gezond en flerk; door
„ onzen arbeid zullen wy u gemaklyk cn ruim doen leevenc
„ lang genoeg hebt gy ons onderhouden. Wy hebben thans
„ gelegenheid om u onze dankbaarheid te betoonen : en zo
„ aangenaam zullen ons die dienstbetooningen weezen, dat wy
„ de droeve om(landigheden, welke dezelve noodig maaken,
geheel zullen vergeeten."
De diepgetroffen Vader gaf zynen Zoonen geen antwoord ;
maar drukte hun hartlyk aan zyn boezem. Volgens den raad
zyner ,Vrienden, overeenflemmende met de wentchen van zyn
eigen hart, besloot by Engeland te verlaaten; dewyl hy niet
kon verdraagen, dat de plaats, die zyne voorige grootheid ge.
zien had, getuige zou weezen van zyne tegenwoordige verne.
dering. Ongelukkig had by het zich eigen gemaakt , om
den Rykdorn aan te zien als het étnig middel tot geluk ; de
overvloed, welke dezelve verfchafte, de agting, die dezelve
inboezemde, kwamen hem nu dierbaarder, dan ooit, te vooren;
en fchoon hy, terwyl by rykdoin bezat, heeds bezorgd geweest was om nog meer te krygen, en fleeds bevond dat op.
eenftapeling van fchatten aan zynen wensch niet voldeed, noch
iets aan zyne daadlyke bezittingen toevoegde , kon hy nu
zyn rykdom met geene kloekmoedigheid van geest verzaaken,
of het verlies daarvan gelykmoedig draagen. Hy moest eene
voor hem allerbezwaarlyktle les leeren, dat Vlytbetoon en Wel.
tevredenheid betere waarborgen waren van geluk, dan Rykdom
en Praal. De kleine fom , welke hem van zyne voorheen onmeetlyke rykdommen overfchoot, Helde by zich voor, te beIteeden in den aankoop van ee rig Land in amaica ; wer-
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waards by , met zyne twee Zoonen , onmiddelyk heenen•
toog.
LODEWYK en ARCHIBALD, wier Opvoeding hun met redmiddelen voorzien had, van welke geen leevenslotwisfel hun kon
berooven,, en hun in fiaat :ielde om wel te vrede in eiken
hand te leeven, !temden volmaakt overeen in hartlyke deel.
neeming in 't lot huns Vaders, en poogden 't zelve, door onaflaarende oppasfing , te verligten : maar armoede vertoonde
zich aan hun oog niet in eene fchroomlyke gedaante; zy warep_ gewillig en gereed om zich door vlytbetoon onderhoud
te verfchaffen, en bezaten fterkte van geest genoeg om hunné
wenfchen te bepaalen naar de maate van het vermogen om 'er
aan te voldoen.
By hunne aankomst in de West-Indiën, hielden zy zich
eenige dagen op ten huize van een Vriend van den Heer )El:.
ïWES p en keerden daar op na het aangekogt verblyf. Dit was
klein, en niet aangelegd om aan weelde, maar om aan behoef.
ten, te voldoen; her was welgelegen , en vertoonde aan het
oog het fraaist vertoon , 't welk men met mogelykheid kon
aanfchouwen.
Omnogelyk zyn te befchryven , welke aandoeningen de fchoone en fchilderagtige gezigten van Yamaica in LODEWYh en
ARCHIBALD verwekten; want hun Vader was al te zeer door
hartzeer overkropt, , om gevoelig te weezen voor dusdanige
vernsaaken. Zy beklommen eene nahygelegene hoogte , om op
hun gemak het verrukkend tooneel te befckouwen. Van deeze
hoogte, zagen zy de rivieren, met een grootfchen loop zich
kronkelende door de ryke en vrugibaare vlakte , op eenige
plaatzen omzoomd met altoos groenend houtgewas. Daar ry.
ke Savannahs, zich openende voor wyder afgelegene tooneeIen, zeldzaam door den voet eens Europeërs betreeden. Alles
wat het oog kon bekooren, alles wat de begeerte kor, verza.
Bigen, en wellust voldoen , was hier vereenigd! Maar ach!
fchriklyk waren de middelen om deeze Iaatfte einden te be.
reiken. Hier vertoonden zich flaavende eleudelingen , die een
elendig beftaan omdroegen , en den tyd en kragten (pilden om
de kunstbehoeften van anderen te voldoen ; en , terwyl de
overvloed hun van rondsomme aanlachte, waren zy verpligt
de fcherpte des hongers te verzagten met een ffuk gedroogden
Visch , hun algemeen en fober voedzel !
In de menfchelyke, edelmoedige en welgeplaatfle, harten van
LODEWYK en ARCHIBALD kon zulk een misbruik van magi
Beene andere aandoeningen opwekken, dan die van verfmaading des verdrukkers , en van medelyden met de verdrukten.
Zy betlooten , dat, indien de Voorzienigheid zo verre hun
vlytbeton zegende, dat zy tot een hoogeren Rand kwamen ,
hunne afhangelingen het brood des arbeids zouden veraange.
naamen met de faus der Vryheid.
\ TelI
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Welhaast waren zy bezig met het bebouwen van de kleine
plek gronds , door hunnen Vader gekogt; en deeze bezigheid,
wel verre van dezelve eene vernedering te agten , was voor
bun een bron van 't hoogte genoegen. Zy gaven de fierkffie
blyken van Kinderlyke toegenegenheid ; terwyl zy een gedeelte
betaalden van de fchuld aan hunnen voorheen zo ruim en ryklyk hun verzorgenden Vader.
In een Land zo vrugtbaar als 7amalea zyn de Leevensnoodwendigheden voor een geringen prys te bekomen; doch
LoDEwYtt en zyn Broeder zogten ook voor hunnen Vader te
verkrygen die Leevenskangenaamheden en Verkwikkingen, waar
op hy, door lange gewoonte, nog gefield bleef.
Hunne kleine Plantadie was vrugtbaarder dan zy in 't vuurigst hunner wenfchen hadden durven hoopen: hun Vaderlievend
vlytbetoon verkreeg een dubbelen zegen. In 't volgend jaar
vermeerderden zy de uitgefirektheid van den grond, en trokken
'er weder de grootlle voordeelen van. Thans vonden zy
het noodig, het getal hunner Werklieden te verdubbelen; doch
het zweet der Slavernye bevlekte hun arbeid niet. De edel
Jongelingen antfloegen hun van dien band ; huurden ze -artige ;
hun zo verre meester van zichzelven laatende , dat zy konden
vertrekken als hun hand hun niet behaagde.
Toeneemende Rykdom baarde by LODEwYlt en ARCHIBALO
geen Gierigheid,. noch teelde Hoogmoed; integendeel, zy bleeven even gemaatigd in hunne begeerten , even vriendlyk en
gemeenzaam in hunnen ommegang. Hunne Werklieden, aan
zulk eene vriendlyke behandeling ongewoon, waren zo zeer
door toegenegenheid als uit pligt aan hun verbonden.
In 't verloop van twintig jaaren , hadden zy , door hun
vlytbetoon, opregtheid, en 's Hemels zegen, een vry groo.
ten fclaat overgewonnen, en keerden toen , met hunnen Vader, na Engeland weder. Daar leefden zy, niet om de overgewonnen fchat te verkwisten; maar om hun rykdom te genieten ; om het eenig waar genoegen te fmaaken , 't welk
fchatten kunnen geeven , daar zy de noodlydenden onder
troost aan de bedrukten , fchonken.
-fland,e
De Heer JEFFIUES leefde niet lang, naa zyne wederkomst in
Engeland; en, op zyn doodbedde zyne Zonnen en Vrienden
tot zich geroepen hebbende, deed by deeze betuiging: ,, Twin„ tig jaaren lang heeft de vlyt myner Zoonen my onder.
„ feund; zy hebben, 't geen zy immer van my ontvingen,
meer dan betaald. Zy betoonden zich gelaaten in tegen.
„ fpoed, vriendlyk in 't midden der beproeving; geduld na.
„ men zy met alle myne zwakleden , en f'rekten rot leun„ zels van myn waggelerden ouderdom. ' De Hemel heeft met
een gunflig oog op hun nedergezien, en hunne voorbeeld•
lyke Deugd ruim beloond. Mogten, ten eenigen tyde, hun„ ne Zonnen verdienen, en van hun zulk een lof ontvangen
„ als
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als ik met stervende lippen hun gaarne geeve ! In het mid•
,, den myns overvloeds, zelfs toen het geluk my op 't vriend„ lykst toelachte, (maakte ik nimmer de helft van het weezen„ 1yk genoegen, 't welk de waardy myner Kinderen aan myn
„ hart schenkt. 01 Verdienstvolle Voorwerpen van myne
„ ilerk(te toegenegenheid ! ontvangt mynen zegen; ontvangt
al de dankbaarheid, welke een Vader kan bewonen!" ... .
]Hier hield hy op de dood look zyne oogen , en hy ging ter
eeuwige taste ia.
Zo ras LODEWYK en ARCHIBALD den laat(ien pligt aan hunnen
Vader volbragt hadden, begaven zy zich ,in allen haast, na desa
Eeres. ARIANT , dien zy voor hunnen tweeden Vader hielden,
om hem dien dank te betuigen, welke in hun boezem woonde. Aan hein waren zy verfchuldigd de vorming hunner har ten; by had hun eerst op het pad der Deugd gebragt, en die
nuttige bezigheden geleeriiard , die, daar zy ten leevensunder•
houd van den Mensch dienen, niemand zich moet fchaamen
te verrigten.
De veranderlykheid der wankel flaande menschlyke zaaken
behoort ons te overtuigen, dat hy, die te midden van den
rykdom gebooren is, geene zekerheid altoos heeft van derzelver
voortduurende bezitting. Een onvoorziene form kan de fchoou.
íle vooruitzigten doen verdwynen; een onverwagt ongeluk de
flreelendfle hoop verydelen. Hoe hulploos, hoe veragdyk, is
de laat van dien Man, die zich beroofd vindt van geneugten,
welker verlies by niet kan verdraagen, en die geen kennis be•
zit om zich te herftellen 1 Onkundig van alles wat nuttig is,
van alles wat 's Menfchen waaren roem uitmaakt , zinkt hy ,
onbeichreiu, in den donkeren grafkuil neder!
Maar, integendeel, wat kan het ongeluk den geenen ontnee•
men, die, gelyk LoDEWYK en ARCIIIZALD, in (laat zyn om zich.
zelven, te midden van allen druk, op te beuren; die zich niet
]anten overheerfchen door die valfche fchaamte , welke verfm iad 't geen nuttig is, om dat men het gemeen noemt ? Ar•
moede kan flegts weinig wegneemen van de zodanigen , die
maatig zyn en naaritig. Zeldzaam laat de Hemel na, den ar.
beid der Deugd te beloonen ; en de zegeningen van denzelven
zyn meer byzonder belot fd aan de zodenigen , die, te midden
van alle beproevingen, het pad van braafheid en eere blyven
bewandelen.

MENGEL WERK,
TOT rRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WETEN +
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

VERTOOG TEGEN DE YDELE NIEUWSGIERIGHEID NA
DE ZAAKEN VAN ONZEN NAASTEN.

(Naar hét Engelsch. )

Benaarf igt u Aille te zyn , en uwe eigene dingin
te dQen.
PAULUS.

et Opfchrift deezes Vertoogs en de Spreuk van deft
H
Apostel (trekken beide om den Leezer onmiddelyk,
zonder eenige verdere voorbereiding, voor den geest te

brengen, waar op wy 's Leezers aandagt willen vestigen.
Wy hebben, naamlyk, voor, om, door klem van bondige
bewyzen, op den aart der zaake en den Godsdienst ge
tegen te gaan, die indringende en nooit verzaade-grond,
Nieuwsgierigheid na den Staat, de Omftandigheden en
het Chara &er, van onzen Naasten.
Niet ongelukkig zullen wy flaagen in het beflrydetn
der Ydele Nieuwsgierigheid, een zeer groot kwaad onder
de Zonne, wanneer wy toonen, dat deeze alles opfnuf.
felende Geestgefteltenis ,uit drieërlei hoofde, eiken bedagtzaamen wraakbaar moet voorkomen. Te weeten, deeze
Nieuwsgierigheid verbreekt de goede Orde, en ftoort de
Zy verwekt en koestert
Rust der Zamenleevinge.
verfcheide wraakbaare Driften.
En brengt de Menfchen af van eene behoorlyke inagtneeming hunner ei.
gene Pligten.
De Ydele Nieuwsgierigheid verbreekt de goede Orde,
en ftoort de Rust der Zamenleevinge. In deeze wereld
zyn wy, Menièhen, door verfcheide banden aan elkander
gehegt. Wy zyn door pligt gehouden, en worden door
belang bewoogen, om elkander onderlinge hulpe te bie
dientien van vriendfchapsbetoon de een den an•-den,
der te bewyzen. Maar deeze onderlinge dleustbetooningen
LI
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gen worden ten voordeeligfte beweezen, wanneer wy ons
onthouden van ons, ongevergd en buiten noodzaake, met
de zaaken onzes, Naasten te bemoeijen. Elk Mensch
heeft zyn eigen taak , zyn eigen belang te behartigen,
en zaaken te doen , tot welker na'fpeuring zyn Mede
roeping altoos heeft. Het Menschlyk Lee--menschg
ven glydt op de natuurlykfte en geregeldfle wyze voort,
wanneer elk zich binnen zyn eigen kring houdt, wanneer hy, zo lange als zyn gedrag geregeld en pligtmaatig is, de vryheid geniet , om, zonder iloorenis zynes
Naasten, zyn leevenspad te loopen. -- Dan men heeft,
door alle eeuwen heen, eene Poort van Mcnfchen gevonden, die, gedreeven door eene ongelukkige rustloosheid'
van geest, meer misfchien dan door een gezet oogmerk
om kwaad te doen, of aangezet door eenige beweegre
Belang, zich gaarne inlaaten tot-denvaErzugtof
en mengen in dingen , waar mede zy niets te fch2ffen
hebben, en onderzoek te doen op de byzondere zaaken
van hunnen Evenmensch, en teffens ook, uit de onvolkomene en dikwyls zeer gebrekkige berigten, welke zy
kunnen opdoen, befluiten opmaaken, hun Character en
Omítandigheden betreffende.
Schoon lieden van gemelden Tempel, door Apostel rnuLus, zeer chara&ermaatig, befchreeven, als Sn'zppers,
Bezigen in andei'er doen, en van welken hy ons vermaant te wyken; fchoon , zeg ik, lieden van gemelden
stempel door niets anders werden aangezet dan door
Ydele Nieuwsgierigheid , moeten zy nogthans voor gevaarlyke rustverhoorders der zaXnenleevinge gehouden
worden. Terwyl zy waanen een íchadeloos flag van
Weezens te zyn, zaaien zy allerwege de zaaden van
verdeeldheid en twist. De kringen, waarin anderen zich
beweegen, mag ik my dus uitdrukken, overdwarsfende,
veroorzaaken zy verwarring, en maaken de geraaktheid
gaande. Want elk rekent zich, en met reden, beledigd,
als een ander zich in zyne zaaken indringt, en, zonder
des eenig regt of aanfpraak te hebben , het zich onderwindt, om zyn gedrag en zyne omftandigheden op te
(peuren en te heoordeelen Op deeze wyze, zo onvoeelyk ' als onnoodzaakly k , gefloord, eischt hy voor zich
et regt, (z dit regt mag heeten,) om, op zyne beurt,
hem te nntrusten , lie eerst het roekloos waagde zyne
rust te ftooren. Dit heeft menig een Vriendfchapsband
aan flarden gerukt; dit, den vrede van veele Huisgezinnen
ge-
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geftoord; dit veel en langduurend bitters door de Maat

-fchapyverid.
Terwyl deeze geest van zich in alles mengende Ydele
Nieuwsgierigheid den vrede en goede orde der Maat
kweekt dezelve, by de-fchapyedzrwvílot,
Eerfoonen , daar mede behebt, eene menigte van kwaade
Driften. De algemeentte Bron. is Ledigheid, die, op zich
zelve een ondeugd zynde, nimmer faalt veele andere ondeugden te teelen. 's Menfchen geest is van dien aart,
dat dezelve nimmer langen tyd kan weezen zonder eenig
voedzel om de werkzaamheid zyner gedagten bezig te
houden. De vadzige Ledigganger, die overlast der zamenleevinge, die geenerlei Poort van dit voedzel in zichzelven heeft, zoekt zyne gedagten voedzel te verfchaffen,
met de nafpeuringen van het gedrag zyns Naasten. De
nafpeurder,, door nieuwsgierigheid gedreeven, is altoos
praatziek. Wat zy ontdekken,' of zich verbeelden ontdekt te hebben, wegens anderen, verfpreiden zy, doorgaans, zo ras zy met eenige mogelykheid kunnen. Eene
vertelling, door de kwaadaartigheid verzonnen, en door de
iigtgeloovigen voortgepraat; een gerugt, onder de menigte
ontdaan, en van den eenen aan den anderen overgehandreikt, heeft, by eiken flap des voortgangs , byvoegzels
in menigte gekreegen, en is als een van een berg afrol
aangegroeid; deeze wordt, in 't ein--lendfuwkomp
de , de grond van vertrouwende verzekering, en tellens
de bron van ligtvaardig en liefdeloos veroordeelen.
Niet zelden is het een geest van jaloufy en m@dedinging, die aan de nafpeuringen van dit flag van lieden
een fcherpen fpoorllag geeft. Zy wenfchen, met vuurigen harte, het een of ander te ontdekken , 't welk
's Naastens Charaaer,, Omilandigheden en Agting, met
de hunne op eene gelyke hoogte brengt; of op zodanig eerie, welke hun ílreelt en kittelt met het denkbeeld
an hunne meerderheid en uitfeekenheid. Een heimlyke
kwaadaartigheid ligt in den grond hunner nafpeuringen.
Deeze kwaadaartigheid moge zich vermommen door een
gemaakt vertoon van braafheid en onpartydigheid. Deeze kwaadaartigheid moge zelfs zich bedekken met het
voorkomen van eene vriendlyke deelneeming in de belangen van anderen, en met de gemaakte verontfchuldigingen wegens hunne zwakheden. De verborgene bitterheid laat zich ras en gereed ontdekken.
Terwyl, derhaiven, dusdanige Lieden den Vrede c er
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Zamenleevinge ftooren, vergiftigen zy, ten zelfden tyde,
hunne eigene harten niet boosaartige Gemoedsbeweeginten. Hunne geaartheid is geheel het tegenbeeld van dien
bemmnelyken Geest der Liefde, op welken de Christlyke
Gidsdienst, en met het grootfte regt , zo hopgen prys
ítelt. Liefde bedekt seize menigte van zonden; maar
deeze nafpeurende en bemoeizieke geestgefteltenis zoekt
ze te ontdekken, en overal, zo veel mogelyk, bekend te
rnaaken. Liefde denkt geen kwaad; maar deeze geest
helt over om altoos het ergfte te vermoeden.-getlnis
Liefde verblydt zich niet in de ongeregtigheid; maar
deeze geaartheid zegepraalt wegens de ontdekking van
dwaalingen en zwakheden. Liefde klaart elk voor
welk dezelve fchynt, op, gelyk de Zon; een-werp,o
vit- en berispzugtige geest zet elk Character in den donkerst mogelyken naga.
Wyders mogen wy opmerken , dat alle onvoeglyke
Nieuwsgierigheid, omtrent de zaaken van anderen, groot.
lyks ftrekt om de Hervorming van eigene zedelyke wanitaltigheden te verhinderen : deeze immers trekt 's Men.
fchen gedagten af van 't geen het hoofdvoorwerp zyner
aandagt behoort te weezen; de verbetering van hun eigen
hart en leevensgedrag. Zy, die zich dus geftadig
enledig vinden omtrent de zaak huns Naasten, hebben
weinig tyds , en nog minder genegenheids, om het oog op
hunne eigene gebreken te wenden, en op eigen pligtsbetragting, naar eisch, te denken. Door hunne veelvuldige
•en onvermoeid voortgezette nafpeuringen vinden zy , of
althans waanen zy te vinden, in het gedrag van anderen,
eene vergoelyking, zo geene volstrekte verfchooning, hunner eigene gebreken. Veeltyds is de zo geliefde als ge
hunner nafpeuringen op de gedraagin.-wenschtuiflag
gen van anderen , zo onvermoeid te werk gefield, wel
voldaan over zich zelven neder te zitten. Zy zyn, (dien
troost drinken zy met volle teugen in,) zo goed als anderen. Het vonnis van veroordeeling, 't welk zy over de
gebreken huns Naasten vellen, leggen zy uit als een gevoel van deugd, 't welk zy in hun boezem omdraagen.
In de daad, zy zyn rechte aff}ammelingen van de Geveins
JESUS zo zinryk befchreeven, die den Splinter-den,or
in 't oog huns Broeders klaar ontdekken ; waar den Balk,
die in hun eigen oog is, niet zien.
Het tegenbeeld van het dus verre ontvouwde haatlyke
Charate is, dat elk zich diet zyn eigen doen bemoeije.
Voor
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Voor Lieden, die in de zamenleeving een gewigtige Post,
of onderfcheiden Rang, bekleeden, heeft deeze Les geene
duisterheid ter wereld. Bezitten zy eenige braafheid ,
dan kunnen zy niet afzyn van te erkennen, dat Gon en
de Wereld een eisch op hun hebben , om van hun eene
vlytige inagtneeming te vorderen van de. volvoering der
taake hun opgelegd; en dat hun tyd te verbeuzelen in
nietsbeduidende nafpeuringen van anderer doen , • met
welk zy niets te maaken hebben, hoogst berispenswaardig is, en zondig. Dan veele mentèhen worden 'er
gevonden, die dit in een geheel ander licht befchouwen.
Zy zyn lieden van geringen doene , gereed om zichzelven
aan te merken als van .„ einig aangelegenheids in de Wereld. Geenen wydftrekkenden invloed hebbend, en, zo
zy waanen , geene roeping om zich in eenigen kring te
onderfcheiden door werkzaam vlytbetoon , verbeelden
zy zich, dat zy geheel fchuldloos een ledig bedryfloos
leeven mogen leiden, en hunner Nieuwsgierigheid voedzel
verfchaffen, door, naar welgevallen, het Character en
Gedrag der zodanigen, die zich rondsom hun bevinden,
na te #peuren, en daaromtrent alle mogelyke ontdekkingen te doen. Van dusdanige Lieden vloeit de MaatSchappy ongelukkig maar al te zeer over. Niemand, in
de daad, mag zichzelven aanmerken als van weinig beduidenis in het oog van. GOD. In alle zeer verfchillende
Leevenstlanden heeft elk zyn taak., en moet de daartoe
ontvangene bekwaamheden te werk ftellen; door dit, naar
eisch, te doen, dient hy GOD, bevordert hy de zaak der
Deugd, en betoont zich een waardig Wereldburger. Ledig en bedryfloos heen te leeven, en den tyd , tot de gewigtigfte einden ons gefchonken , te verbeuzelen, kan niemands beflemming zyn in de Maatfchappy.
Zelfs die Sexe, welke zich, onder ons, van die openbaare bedryfvolle bezigheden , welke den Mannen ten
deele vallen, vindt uitgeflooten, en waar onder zo veele
zich aan Ydele Nieuwsgierigheid op Bene verregaande wyze fcliuldig meiaken, — zelfs die Sexe wordt,
zal ze aan haare bet}emming beantwoorden , tot geheel
andere zaaken geroepen. In de mille fchaduw des Huis
hebben de Vrouwen veele Pligten te be--lykenvs
tragten, veele Deugden uit te oefenen. Hoe zeer hangt
van haar af de behartiging van een geregeld, welbefluurd,
en overlegd, Huishouden? Hoe groot een deel van de
Opvoeding der Kinderen komt voor haare rekening? Hoe.
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3nagtig veel kunnen zy, door haare bezorging, doen tot
troost der verlegenen, tot verkwikking der behoeftigen?
— Zy zelfs, die zich min met Huiszorgen bezet vinden, kunnen haaren tyd en bekwaamheden op eene voor
haar aangenaame, en der Maatichappye zo niet nuttige ,
althans voor dezelve onfchadelyke, wyze bedeeden. Terwyl zy, dit pad verlaatende, veelligt het reeds te groot
aantal vermeerderen, die oor en oog voor het inzamelen van
voorraad ter voldoeninge eener Ydele Nieuwsgierigheid
openzetten, en niet zelden, als 't ware, Schoolen oprigten
van Laster en Kwaadfpreekendheid; Broeinesten van zo
veel ongeneugten en jammeren!
Met één woord, in welk een Leevenst'and wy ons ge
vinden, altoos overeenkomftig met ons Charaer-plats
te handelen, behoort onze betlendige regelmaat te weezen. Wie dit doet is boven veragting verheven, in hoe
laag een lcevenskring by zyne dagen doorbrenge. Hy,
die buiten zyn Character te werke gaat, verdient , hoe
hoog anders onder de Menfchen verheven, aller braaven
veragting. Wat raakt de Menfchen, over 't algemeen,
wat anderen doen ? Zy behooren bedagt te weezen
wat zy zelve moeten verrigten ; wat van hun billyk in
hunnen kring verwagt wordt. Elke buitenaap op het
pad des leevens, waar toe Ydele Nieuwsgierigheid ons
vervoert, is een misttap; en den tyd, dien wy ter vol
dezelve befteeden, ontfteelen wy aan hoo--doenigva
gere verpligtin en.
In den wydftrekkenden kring der menschlyke bezig.
heden, is ruimte en plaats voor elk, om bezig, om op
Beene nutte wyze voor zichzelven en anderen bezig , te
zyn, zonder zich op eene onvoeglyke wyze ten kringe
van anderen in te dringen. Zy, die zich aan 't roer van
Staats-, Stads- of in een kleinder bewind geplaatst vinden, hebben werks in overvloed , zullen zy zich van die
post wel kwyten; en anderen om aan billyke fchikkingen
zich, ten algemeenen beste, te onderwerpen. ----- De Ge
Kundigen moeten de minkundigen onderwyzen,-lerdn
en deezen zich leergraag aanftellen. De Ouden kun
behooren de Jongen met goeden raad te dienen,-ne
en deezer pligt is dien raad op te volgen. In geringen
doene leevende, roept de hem der Naartigheid tot vlytbetoon, en die van den Godsdienst tot weltevredenheid.
, De Ryken worden door Rede en Godsdienst aan
nederigheid , tot liefdaadigheid, menschlie--gemandto
ven-
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Vordert onze Leevenseenheid en hulpvaardigheid.
itand dat wy ons veel in 't openbaar vertoonen, wy kun.
nen van die hoogte het beste voorbeeld geeven.
Brengt onze (laat een meer afgezonderde Leevenswyze
mede, ook daarin kunnen wy, op veele wy zen , en ons
zelven , en anderen, nuttig weezen. In de daad, geen
Mensch (dan de grillige Kluizenaar of opgefloote Kloos
vindt zich zo verre van het tooneel des werk -terling)
vindt, in den kleinen-zamenlvsrwyd,ofb
kring, welken by befchryft, gelegenheid, veel gelegen
om goed te doen; om vriendfchap aan te kweeken,-heid,
vrede te bevorderen , en ontelbaar veele van die kleine
pligten te volbrengen, die binnen elks bereik vallen, en
dagelyks wederkeeren. ---- In alle onderscheidene betrek
welke in dit leeven voorkomen , als Man en-kinge,
Vrouw, als Meester en Dienstboode, als Ouders en Kinderen, en welke betrekkingen zich meer in het Maat
voordoen, ftaan ons ontelbaare Pligten-fchapylkevn
te volbrengen, worden wy tot het betoon van ontelbaare
Deugden geroepen, die het Tydperk onzes leevens aanvullen, zonder dat wy de toevlugt behoeven te neenien
tot de Ydele Nieuwsgierigheid, welke, behalven het veel
daarin opgefooten en aangeweezen kwaad, ons af--vuldig
trekt van 't geen eigenlyk ons werk is.

IETS, OVER DE LANGZAAM WERKEND£ VERGIFTEN;
OF DE ZOGENAAMDE Poudres de Succesfion.

(Uit het Hoogduitseh. )

(Vervolg en Slot van bl. 488.)

a de terechtftelling deezer Franfche Medea, hieldetl
N
echter de Vergiftigingen niet op; van tyd tot tyd
ftierven 'er veele Perfoonen aan byzondere toevallen; uit

verfcheiden Dorpen kreeg de Aarts- bisfchop berigt, dat
noch geduurig deeze misdaad in - de biegt geopenbaard
wierd, en waarvan men ook noch Benige fpooren in
geringe en aanzienlyke Familien aantrof.
Eindelyk wierd, in 1679, tot onderzoek en terecht
Gifmengers, een eigen rechtbank geopend,-tleingdr
welke Chambre dc poifon, of Chambre ardente, genoemd
wierd.
Li 4.
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wierd. Behalven verfcheiden andere Perfoonen, ant.
bood zy tweè Vrouwen voor zich , LA VIGOUREUX
en LA VOISIN , welke een uitgebreiden Koophandel in
Vergiften gedreeven hadden. De laatste was Opzichtil;er
over een publiek Bad; beide hielden zich met waarzeg
riepen Geesten aan , leerden verborgen fchatten-genop,
opgraaven, verlooren zaaken wedervinden, verkogten liefdedranken en langzaam werkende Giften aan haar, in welke
zy een zeker vertrouwen konden icellen, om ze haare onaangenaame Echtgenooten en Minnaars te doen gebruiken.
De vrouwelyke nieuwsgierigheid was oorzaak, dat 'er
zich verfcheiden -Dames van de aanzienlykfl:e Familien,
zelfs van 't Hof, by deeze Icheplèls, voornaamelyk by
LA VOISIN, vervoegden, welke, zonder aan eenig Vergif
te denken, alleen gaarn veeeten wilden, wanneer haar Man,
haar Minnaar; de Koning, of zyne Maitres, sterven zoude.
By LA VOISIN vond men een lyst van die geenen, welke
zich aan haar bedrog en list hadden overgegeeven , en
die nu gevangen genomen en voor deeze rechtbank gebragt wierden, welke, zonder de gerechtigheid hieromtrent in 't oog te houden , alle heimelyke Misdaadigers
opzogt, dezelve met geflooten deuren veroordeelde , en
volgens de manier der Heilige Inqui7itie behandelde. Op
deeze lyst vond men de aanzienlyke naarren van eerie
Gravin van soissotas , haare Zuster de Hertogin van
n0UILLON, ja zelfs van den Mar/chalk van LUXEMBURG.
De eeriie vlugtte na Vlaanderen, om ten minsten eerie
lastige en mooglyk langduurige gevangenis te ontwyken ,
de andere verdedigde zich door de hulp haarex Vrienden, en de Mar/chalk wierd, na dat by eenige maanden
in de Pastille had gezeten, een fcherp onderzoek doorgeftaan , en daar door zyn eer en aanzien grootendeels
verlooren hadde, onfchuldig verklaard. Dus handelden
de wreede Oorlogs-Minister LOUVOIS , en Madame DE
MONTESPAN , met die geenen, welke hunne oogmerken
verydelden. LA VIGOURLUX en LA volsIN wierden den
2a Febr. í68o levendig verbrand , na dat haar de hand
met een gloeijend yzer doorboord en afgehouwen was; noch
veele andere Perfoonen van eene geringere Clasfe wierden
door den Sc?.e; ynrechter ter dood gebragt, en de aanzien
oker, na dat men haar door deeze If2gw itie, als 't ware,-l
ten toon gefield , en voor de Maatfchappy verder onfcha.
delyk gemaakt hadde , losgelaaten. Na afloop van dit
s Iles, wierd deeze Chambre ardei2ie in í68o geflooten ,
welke, in de daad, eene Politieke InquiJitse voor Bene
lVa-
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Natie geweest was, by welke de verlichting, federt FRANS
DE EERSTE, zo zeer was toegenomen, dat men het niet
waagen dorst, eene Theologijche weder dáár te (tellen.
Te weeten, geduurende de regeering van deezen Koning,
wierd by elk Parlement eene Chambre ardente opgericht,
welke eerst Ketters maaken moest, om ze daarna onbarmhartig te kunnen verbranden. Het vertrek, in welk ,deeze Bloedraad gehouden wierde, was rondsom met zwart
baai behangen, en alleen door lampen verlicht.
Het is waar, dat , niettegenftaande- deeze ftrengheid
dit misdryf in Italien en Frankryk in Koninglyke Familien onwettige Throons - opvolgingen veroorzaakt heeft,
ja dat 'er zelfs in de Noordfche Ryken de proef mede
genomen is.
Het is bekend, dat Graaf coRFrTZ VAN ULFELD, in
Denemarken, zo niet overtuigd, ten minflen beschuldigd, is
geworden, den Koning met Gif van het leven te hebben
willen berooven, waar aan by langzamerhand, even al-s
een zagten flaap, fterven zoude. Ook zegt men, dat -in
de Gweedfhe Koning CAREL DE Xlde aan een dusdanig Gif
zoude geftorven zyn ; want, na dat hy, door de intrek
Domein - goederen, veele Adelyke Familien onge- -kingder
lukkig gemaakt, en voort daarop eene reis naar Turnea ondernomen had, verviel by in eene uitteerende Ziekte, tegen
welke geene Geneesmiddelen iets- vermogten. Hy vraagde zynen Geneesheer eens zeer ernftig naar de oorzaak,
welke hem antwoordde: Uwe Majefeit heeft te veele zugten
op zich gelaaden (ongelukkigen gemaakt.) Gave God, zeide
de Koning, dat ik deeze Kedut9ie nooit ondernomen had,
en niet naar Turnea gereisd ware ! Na zynen dood vond
men de darmen geheel bezet met kleine zweertjes, Hoe
dikwyler Vergiftigingen van deezen aart voorkomen, des
te meer is het te wenfchen , dat men de kentekenen en
tegengifiniddelen moge ontdekken, 't welk echter niet wel
mogelyk is, zo lang men niet zeker weet waar uit het
Gif eigenlyk beslaat. Intusfchen hebben de byzondere
Regeeringen wyslyk gehandeld, met zorge te draagen, dat
de Recepten ter bereiding van verfchillende foorten van
Giften uit de Aden van de Inquifitie niet bekend ge
wierden. Paus ALEXANDER DE VIlde liet ze in-makt
het Kasteel, den Engelenburg, wegfluiten ; in Frankryk
wierden ze, zo als men zegt, te gelyk met de Misdaadigers verbrand; in Napels echter zoude men niet voorzichtfg genoeg geweest zyn. Ik weet niet, dat 'er ergeis
Ll5
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eenige waarneemingen van lichaamen , aan een langzaan
werkend Vergif geftorven, in 't Iicht gegeeven zyn; want
het geen PITAVAL 'er van verhaalt is niet toereikend. (*).
Men fpreekt veel van Poeders en Pillen; maar het fchynt
toch, dat de meeste Vergiften van deezen aart in een helder, fmaakeloos, water beflonden, en dat, 't welk TorxANIA bereidde, zoude zich in de lyken niet eens door
eene byzondere werking kenbaar gemaakt hebben.
In Romen verbood men een tydlang het verkoopen van
Schei water, wyl eenigen het voor een beftaandeel dier
Vergiften hielden, welk echter niet waarfchynlyk is.
In Parys geloofde men eens, dat het Poudre de Succesfcoa
uit fyn geftooten Diamanten beftond. Zonder dit voor
waarfchynlyk te houden, kan men toch VOLTAIRE tegenfpreekeu, welke zich inbeeldde, dat het Poeder van Diatnanten niet nadeeliger was dan dat van Koraalera; beter
konde men het met het fyne zand vergelyken, welk, door
de wryving der moolenfteenen, als 't ware, affchilferende,
te gelyk met het meel tot brood gebakken word, 't geen
wy toch ook als een langzaam werkend Gif kennen, en
zekerlyk vermyden zouden , zo W, by 't gebruik der
fpyfen, ten opzichte der gezondheid , niet al te zorgeIoos waren. In het kistje van SAINT - choix vond men
Sublimaat , Opium, Spiesglas- koning, Vitriool, en eenen
ruimen voorraad welbereide Giften, welkers beftaandeelen
de Geneesheeren niet kenden. Zommigen hebben de
Lood - zuiker voor het voornaamfle beftaandeel gehouden, hoewel de gevolgen van het Gif geenzins dit metaal fchynen aan te duiden (t). Sedert eenige jaaren
heeft men eene onfchuldige Plant, het aan oude muuren
groeijende Antirrhinum Gymbalaria (4.), alleen om dat
zy een weinig bitter en zamentrekkend is, voor dit lang.
zwam werkend Gif gehouden ; eene Plan:, welke van
zommige Artzen, uit hoofde van haare Geneeskragten, geroemd is, maar mogelyk veel te kragteloos, om deeze lof
te verdienen. Denkelyk is zy-tuingofbechld
uit onkunde, of om andere beftaandeelen te vermommen,
'er by gedaan. Dat de in Aqua Cymbalar4e opgeloste Ar
Kalk het eigenlyke Gif van de Italiaanfche-fenikal
Cir(*) Zie de aangeh. plaats, p. 274 en s75.
(t) C. H. ERNDL, Disf. ex veneno falutern frstens. Lipfx
7
I OI. §• 2 1.
(4) Onomatologia Medica completa. Ulm. 1755. Art. Cyrn.
-

-

baaria.

OVER .DE LANGZAAM WE1UC NDE VERGIETEN.

527

Circe, TOFFANIA, zoude geweest zyn, heeft Keizer CAREL DE Vide zelve aan zynen eerften Lyfinedicus , de

Heer VAN GARLLLI, verhaald, welke dit toen den beroemden FREDERIK HOFFMANN in een Brief gemeld heeft (*).
Het is verfchriklyk, dat dit langzaam verkend Gif (Arfenicum) van onkundige of geweetenlooze Geneesheeren,
Kwakzalvers en Vrouwlieden, als een koorts -dryvend middel gegeeven word. Hoewel het waar zy, dat het de hardnekkigfe Koortfen verdryft, is het echter niet minder waar,
dat het daar door den dood verhaast; — eene geneezing,
dus oneindig ongelukkiger dan de Ziekte zelve, tegen welke Regenten en Geneesheeren niet genoeg yveren kunnen.
Ik raade deeze Heeren aan, te leezen het geen de Heer
Tt HSEN (t) hier over geoordeeld heeft, en den Scheikundigen, wat de Heer BELL (4) ter onderzoeking deeze r Helfche droppen heeft aangewend. In Rómen heeft
men toevallig ontdekt, dat het Citroen -zuur eenigzints
een tegengif zoude zyn; en KEISSLER zegt , dat een zeker Geneesheer, PAULUS BRANCHALETTI, van wiel ik
echter geen verder berigt kan vinden , een eigen werk
van de hulpmiddelen tegen deeze droppen zoude gefchreven hebben ; by voegt 'er evenwel by, dat men
veronderftellen moet, dat alles , wat, tot noch toe, tegen
dit Gif ontdekt is , geen effe& kan hebben, dan in die
gevallen, wanneer men het Gif eerst kortlings gebruikt,
of gelegenheid heeft, zich in twyffelachtige gevallen 'er
voor te kunnen hoeden, en dus het dreigend gevaar te
ontduiken. Eenige Natuurkundigen hebben de langzaam
werkende Giften in twyffel getrokken (i); andere alleen
ontkend, dat men hunne werking tot op een zeker be,paalden tyd inrichten konde (**). Van dit laatfte gevoelen ben ik ook, en het zoude niet moeijelyk vallen, de
eerfl:en door verfcheiden voorbeelden uit vroegere en laate(*) F. HOFFMAt I, Medetin rationales Systematica, Tom. H.
Ha1a 1729. P. 1I. C. 2. S. s9. P. 185•
(t) Bejchreibung einer Medaillen Samnitung. I. S. Iq.8.

(4) Befchreibung einer Medaillen Sammlung. I. S. 186. en
von dem innertichen gebrauche des Arfeniks ,in BALDINGER's neuem
Magazin fier 4erzte. II. S. 418.
(§) HEBERpEEN in noem Hamburgifchen Magazin. XVII. S.

219.
(**) SENEERTI Inf1it. Medice,IH. 2. I2: edit.
Witteberg 176,.
P. 279.
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tere tyden te wederleggen ; want dat ook den Ouden
deeze foort van Gif reeds bekend geweest is, bevestigen
PLUTARCHUS en QUINTILIANus. De eerife verhaalt W),
dat men ARATUS, den Sicyoner, een langzaan werkend
Gif had doen gebruiken, waarop eene zekere hitte, hoest,
bloed ipuwing, uitteering, ja zelfs een gedeeltelyk verlies der verftandelyke vermogens, gevolgd was. QUI TILIADIUS fpreekt (f) van een dergelyk foort van Gif, op
een toon, welke bewyst, dat het toen zeer bekend moet
geweest zyn. Men moet niet gelooven, dat deeze uitvinding voor die tyden te groot was, of dat men juist
meer kennis van de Scheikunde moest hebben, dan men
toen werkelyk had; neen: de dmerikaarfche Negers ken.
nen een Gif van deeze natuur in de grootfte volmaaktheid, en weeten daar mede zo vaardig om te gaan, dat
hy, dien men het wil doen gebruiken, met de groottic
zorgvuldigheid, de laagen, die hem gelegd worden, niet
ontgaan kan, integendeel zeker, fchoon langzaam, dikwyls eerst na eenige jaaren, het leven 'er door verliest. —
Maar het Gif der Ouden was wezenlyk van de 1qua
Tofania onderfcheiden; want het een was, zo als het
Gif der Negers (4) , van Planten , of uit Dieren, bereid (§) ; integendeel dat van TOFFANIA (**), en niziNVILLIER, zeer zeker een mengzet uit drjtricun;, of liever,
(

(*) Ltta ARATr, p. 1051.
(f) Declamat. XVII. it. p. 341.
Q) K u i Reife.' 11. S. 544.
(S) GLYCAS 4nnalen. III. S. 185. Venedig Iy29. Lepus rnarinus telerem honlini & inevitabilein interiturn adfert.
(**)1De Heer HALLE geeft, in het ade Deel zyner Magie,

I erlin 7 84 , p. 3 r 1, het volgend verhaal van de bereiding van
bet Aqua Tephania. Men kent in ftalien, onder de Banditen,
een foort van Gif , met welk zy de ongelukkige Slachtoffers hunner onmenfckelykheid op eene laug'zaame manier van
het leven berooven. Dit is het Helfche Aqua Tophania. Ter
verkryging hier van bedient men zich van een perfoon , dien
men door list in zyn geweld heeft verkreegen. Men legt
hem , in eer, onderaardsch vertrek , op eene lange tafel, op
den rug , met neerhangende en gebonden armen en heenen ,
en na dat men de bloote voeten van dien Elendigen een langen
tyd gekitteld heeft, zonder dat de fpieren zo frerk gefpannen
zyn, om het rnidden -rif in beweeging te kunnen brengen,
fteekt men hem overal met naalden. Als dan begint het benaau,vde klamme ,zweet als regendroppen van zyn lichaam
af
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ver, zo als de Heer HAHNEMANN (*) gelooft, een
Irfenikaal Middenzout. Eene walging, kragteloosheid,
maagpyn, verval van kragten zonder eene zichtbaare andere oorzaak, eene zekere ongefleldheid, welke men niet
kan befchryven, waarop eene uitteering des lichaams,
bederf der longen, fléepende koorts, enz. volgen, fchynen de tegenwoordigheid van dit gevaarlyk Halfmetaal
aan te duiden. Intusfchen is het gevoelen, dat het uit
Opittsn en Spaanjèhe Vliegen zoude bereid worden, in
laatere tyden, zodanig bekragtigd, dat men byna gelooven zoude , dat 'er noch verscheiden foorten van dit
Helsch water aanwezig waren. Het bericht, welk de
.,lbt GAGLIANI 'er van gegeeven heeft, fchynt van te veel
gewigt te zyn , dan dat men het geheel kan ontkennen (t). De Heer VAN ARCHENHOLZ bevestigt het insgelyks (+); maar dat geen, wat by tin laatften van het
Chineesch gebruik der Spaanfche leliegen, tot vertterking
van het 6de zintuig, 'er byvoegt, doet denken, dat by
het uit de Efpion dévalifé genomen heeft, als welke dezelfde gezegdèn den ribt GAGLIANI in den mond legt.
My fchynt de zaak ook daar door eenige waarfchynlykheid te verkrygen , dat het Gif, welk in Oost -Indiën,
onder den naam van Powst, bekend is, insgelyks water
is , 't geen een nacht over uitgeperst Papaver -fap
(Opium) geftaan heeft. Men geeft het voornaamlyk aars
Vorftelyke en andere aanzienlyke Perfoonen, welke fiii
en heimelyk uit den weg moeten geruimd worden, 's mor•
gons vroeg; het doet hun langzaam uitteeren, zo dat zy
alaf te vloeijen; eene doodelyke beklemming foltert hem, zonder
hem te doen flikken; eindelyk ontslaan 'er fluiptrekkingen, en
Epileptifche toevallen martelen het zo fterk gefpannen lichaam.
Stervende, bruischt hein dan op dat oogenblik het doodelyk
fchuim ten monde uit, welk men in een bekken verzamelt,
en verder in een vlesje doet. Dit Gif maakt den geenen, welke
het gebruikt, zwaarmoedig, en de levensgeesten worden 'er
door uitgedroogd, en geheel, als 't ware, vernietigd, zonder
dat een Geneesheer de waare oorzaak , by de opening van
het lichaam, ontdekken kan.

(*) Ueber die 4rfenikvergiftung , ihre hulfe and gerichtlicke
ousmnittelung. Leipzig 1786, S. 35.
(t) L'Epion dévalifé. Feliciter audax. Londres 1782, p. 91.
(i) England und Italien. II. S. 3Srl.
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alle kragten , zelfs het vertand, verliezen ,en eindelyk
íleepende en byna ongevoelig f#erven (*).
Als een byvoegíel tot de gefehiedenis van TQFFANIA,
moet men hier over naleezen, het geen LABAT, in zyne
Reife nach Llrelschland. IV. S. 33, 'er van verhaalt; zy ver
Gif in kleine platte glaafen vlesjes, met het-zondhet
opfchrift : Manna van St. Nicolaus van Bari, en met
het afbeeldfel van deezen Heiligen. Men verhaalt, dat
uit deszelfs graf, te Bari, in het Koningryk Napels, eene
miraculeufe olie zoude druipen, welke door onkundigen
en dommen ter geneezing van verf cheiden ziekten ge
daarom menigvuldig onder í eezen naam ver-bruikt,en
wordt. Dit was dus het zekerfte adres voor het-zonde
Gif, wyl de tolbedienden hier door van alle verder onderzoek teruggehouden wierden. Als de Onderkoning
hier van berigt kreeg, vlugttee dit Wyf van het eene
Klooster in het andere, wierd 'er echter uitgehaald en
gevangen gezet. Toen maakte de Geestelykheid een
vreeslyk gefchreeuw, uit hoofde van de belediging haa.
rer geestelyke Vryplaatfen, en hitfte het Volk op, welk
echter weder gestild wierd, als men uitftrooide, dat zy
bekend hadde, alle openbaare bronnen der Stad te heb
willen vergiftigen.
-ben
ToF'ANIA bekende op de pynbank haare misdaades,
noemde die geeien, wien zy het Gif bezorgd haddp,
welke daarop uit Kerken en Kloosters weggehaald wierden; verhaalde noch daarenboven, dat zy, 's daags voor
haare gevangenneeming, twee kistjes met haar Manna naar
Romen verzonden had, en welke ook aan den tol gevonden wierden; niemand echter kwam te voorfchyn om
ze zich toe te eigenen. Zy wierd geworgd, en, tot bevrediging van den .!arts-bisfchop, haar lichaam 's nachts
in den tuin van 't Klooster, waar uit men haar gehaald
hadde, neérgeworpen.
De Apothecar GLASER, van wien reeds gefprooken
is, zat, uit hoofde van een tegens hem opgevatten argwaan, eenige jaaren in de Bastille. Hy heeft gefchreven : Traité de la Chimie paf CHRISTOPHE GLASER ,
welk Boek te Parys in 1667 in 8vo , en in I2mo ;
ook te Brusfel in 1676 in Imo, en wederom te Lyon in
1679 in Imo, gedrukt is.
HET

(•) 4lgerNCine 1Felthistgrie. XXIII. S. a99-323•

MET ZWEMMEN, Aá.3 NUTTIG, ENZ. AANGEPREZEN. 531

HET ZWEMMEN, ALS BENE NUTTIGE EN NOODZAAK.
LIKE KUNST, DER VADERLANDSCHE JEUGD, EN
VOORAL DEN ZEEVARENDEN, AANGEPREZEN.

T7óór dat de Natuurkunde en Wysbegeerte dien trap
Y van vordering bereikt hadden, dien dezelve heden ten
dage hebben, twistte men, zonder dat egter de waar
daar door ontdekt wierd, over de Vraag: waarom-heid
kunnen de Beesten zwemmen uit de natuur, en waarom ontbreekt den Mcnsch dat vermogen? Dan later natuurkundigen hebben de ware reden daar van aangewezen. De
Heer BAZIN heeft, in zyne Verhandeling over dat onder
aangetoond, dat het vermogen om te zwem--werp(*),
men aan de Dieren en niet den Mensch eigen is, uit
hoofde van het verfchillend maakfel hunner lichamen;
dewyl de viervoetige Dieren op hunne vier beenen in
een horizontalen tand slaan , en de Mensch daartegen
op zyne twee beenen regt overeind in een verticalen
stand, en dat derhalven de natuurlyke en niet berede•
neerde bewegingen voor de Beesten genoegzaam zyn om
hen te doen zwemmen, terwyl dezelfde natuurlyke bewegingen , zonder overleg , den Mensch op den grond
doen zinken. Hy heldert dit op met het voorbeeld van
een Paard en een Mensch. „ Ik onderhel (zegt by) dat
een Mensch en een Paard, op denzelfden tyd, doch
„ elk afzonderlyk, in eene rivier vallen. Men weet ,
„ dat alle Dieren twee foorten van bewegingen hebben;
„ de eene, die men werktuiglyke noemt, en de andere,
„ die aan den wil en redekaveling onderworpen zyn. In
, zyn de eerfte be,,de gevayen, die onverhoeds treffen
„ wegingen loutere uitwerksels van het werktuig.
„ Het Paard, in 't water gevallen zynde, vind dat het
„ zich met gemak daarin bewegen kan. Zyne eerfte be„ weging, die de schrik aan hetzelve inblaast, is
„ zich om te keeren en zich regt op zyne pooten te
„ zetten, het welk de vloeibaarheid van het water ge„ maklyk aan het Dier toelaat. In dezen (tand bevind
„ zich zyn lichaam in deszelfs gewone houding; het is
« in
(*1 Zie de Uitgezogte Verhandelingen, by nouTTUiN, I Deel,

bl. s6o,
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„ in een juist evenwigt; zynde het middelpunt van des„ zelfs zwaarte in het midden van den buik. Niets
„ ontbreekt het Paard dan alleen maar onderfteund te
worden. De tweede beweging, die al mede uit het„ zelfde beginfel van vreeze volgt, is poging om voort
„ te loopen, ten einde her gevaar, het welk zyn val aan
„ het Dier heeft doen bemerken, te ontvlugten. Het
„ Paard loopt dan voort, als of het op de aarde was,
in de hoop en het vertrouwen dat het grond zal vin„ den, waar na het zoekt, en deze enkele beweging is
genoeg om het Dier te doen zwemmen. Zie daar, het
is in 't water onderfteui,d, voortloopende zwemt het
„ door zyne pooten , eveneens als het zich op 't land
beweegt; of, is 'er eenig verfchil in , hetzelve is ge„ ring , onvrywillig, en daarenboven Bene werktuiglyke
uitwerking, nergens anders van daan komende , dan
„ dat het water moeilyker dan de lugt te klieven is.
„ Wanneer een Mensch, die niet kan zwemmen, in
het water valt, maakt hy, even als het Paard , die
werktuiglyke beweging welke hem eigen is, en die hy
„ maakt wanneer hy op de aarde valt ; doch met een
„ verfchillenden uitflag. Het geen het Beest behoud
„ doet den Mensch omkomen. De. eert e beweging, die
„ by in 't werk Relt wanneer hy ten onderste boven
„ valt, is zich om te keeren, even als hy doet op de
„ aarde. De tweede is zyne beenen in het water naar be„ Heden te Reken en grond te zoeken; vervolgens zyne
„ handen vooruit te ftrekken, om zich aan het eerfie
„ vaste lichaam te houden, dat by zal kunnen aantref
Vind hy op den bodem van het water, by toe--„fen.
„ val, eenig lichaam daar by zich aan vast kan houden,
„ daar vordert hy niets mede; want hy weet niet wat
„ hy al verder doen moet, als zynde, gelyk wy onder„ fteld hebben, onkundig van de geregelde bewegingen
„ in welken de kont beftaat van zwemmen. Zelf al
„ wist by die by befchouwing, hy zou ze niet dan zeer
„ kwalyk in het werk fl:ellen , zoo by 'er geene QeWe„ ning by had. Noch meer maakt hy zich verlegen
„ door het vooruitzigt van den naderenden dood, en dit
„ beneemt hem de ademhaling. Hier uit onttaan alle
„ die bewegingen in het wild, die hem eindlyk doen ne„ derzinken , en die het tegenoverget}elde zyn van het
„ geen hy doen moest om zich in het water boven te
„ houden. De eerfle louter werktuiglyke bewegingen
,, zya
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„ zyn dan genoeg om de beesten te doen zwemmen, uit
„ hoofde van het hier toe welgefchikte maakfel van .hun„ ne lichamen. Integendeel_ zyn het de eerfee werktuig.
„ lyke"bèwegingen, die de Mensch maakt, welken oor
zaak zyn van zyn verderf."
-„
Deze 'ítellingen - door den Heer ni.ziN verklaard eti
bewezen zynde, besluit hy,. dathet zwemmen eene konst
is, die men leeren rnoet, en die hare vaste regelen heeft,
welke niets gemeens hebben met onze n tuurlyke be.
wegingen.
Men zal my gereedlyk moeten toetaan, dat het lee•
ren van deze korist, door welke men, in vele gevallen,
zyn eigen leven, en dat van zyn Medemensch, kan redden, eene zaak van zoo veel belang is, dat men dezelve
niet genoeg bevorderen of aanmoedigen kan, vooral iii
on Vaderland, waarin de Zeevaart een der, zuilen van
deszelfs beftaan uitmaakt; maar het welk. ook daarenbo.
ven met zeer veele Rivieren en Gragten dóorfneden is,
waarop eene menigte Menfchen varen,, die daaglyks in
gevaar zyn om - in het water te vallen. Dan, .hoe
noodzaaklyker. en nuttiger men deze korist van zwenlmen befrhouwt, hoe meer men zich zal moeten verwon•
deren, dat dezelve hier te lande zoo weinig aangemoedigd word. By de oude Grieken .en Romeinen, - maakte
de konst van zwemmen (zeggen de Schryvers van de
Encyclopedie) zulk een wezenlyk gedeelte uitvan de
opvoeding der Jeugd, dat zy . fprekende . van .iemand,
die onkundig, lomp en kwalyk opgevoed was, de gewoonte hadden met een fpreekwoord te zeggen: dat by
noth lezen noch zwemmen kon.
Al federt eenige jaren myne gedagten op dat onder
gevallen zynde, heb ik, by alle voorkomende ge.-werp
legenheden, onderzoek gedaan, zoo by hen, die ter zee,
als op de "binnenwateren, varen, of zy zich de konst van
zwemmen hadden aangeleerd; doch verwonderd geftaan
over de weinigen, die, onder het groot aantal, by welken ik dit onderzoek deed, zich hier op toegelegd hadden.
Het is in de daad zeer zonderling, 0th des winters,
wanneer 'er ys is, de pogingen te zien, .die de ouders, en
zelfde aanzienlyktien, aanwenden, om hunne kinderen te
leeren fchaatsryden; doch niemand bemoeit zich om hen
het zwemmen te doen leeren, daar ondertusfchen de eer
niet anders is dan Bene aartigheid, 4aax geen.-ilekonst
m
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of ten minften weinig, nut in toekt, en die dikwils een
onbezonnen Jongeling, die het gevaar niet kent, of het
uittart, ongelukkig doet omkomen.,
Het is waar, men maakt elkander wys, dat het zwem
zeer gevaarlyk is, om dat 'er voorbeelden zyn van-men
Menfchen, die, zwemmende, eensklaps ten gronde gegaan
en verdronken zfn, het welk men toeíchryft aan het onverhoeds kry gen van de kramp; doch, ingevalle de verhalen van zulke ongelukken al waar zyn, waar aan men
egter reden heeft te twyffelen, mag men te regt vragen,
waar uit men toch geweten heeft, dat zulks door de
kramp veroorzaakt is geworden? dewyl zy, die dus ongelukkig omgekomen zyn, het zeker niet hebben kunnen
vertellen. Daarenboven word dit door ervaren zwemmers tegengefproken, bewerende zy, dat de krap een
goed zwemmer niet kan doen zinken, dan tenzy by dezelve in beide. zyne handen en voeten te gelyk kreeg,
het welk zeker te zeldzaam eene zaak is, om 'er de gevaarlykheid van het zwemmen uit te bewyzen.
Het komt my voor, dat dit Nationaal verzttiirt, indien
ik het zoo noemen mag, zeer eenvoudig . is, te weten,
het gebrek van gelegenheid om het zwemmen te leeren ;
want dat de kinderen van den gemeenen man hierin de
grootfte bazen zyn, is alleen, om dat zy, in ;de meeste
Steden, gebruik maken van de paardewedden, die veelal
aan de publyke wegen en digt onder de Stad zyn, terwyl daar tegen de kinderen van àanzienlyker lieden te
veel' fchaamte hebben om: zich op dergelyke plaatfen te
ontkleeden ,.en dus, by mangel van de behoorlyke gelegenheid, fchoon zy zelf tot ' den zeedienst worden opgebragt, verzuimen jet te leeren, dat hen zoo dikwils,
tot behoud van hun eigen leven, en dat van anderen, kan
te flade komen.
Het warehdierhalven te . wenfchen, dat de Regeringen
der Steden zoodanige plaatfen lieten aanleggen , daar
onze Vaderlandfche Jeugd ; de konst van zwemmen op
eene eerbare en ,veilige wys konde leeren, en, in allen
gevalle ,- zoude de aanleg van zulke plaatfen van geen
minder nuttigheid zyn dan de Ryfcholen, die "men in
de voornaamfie Steden vind , en waarin doorgaans een
Piqueur, op Stads kosten, word aangefleld, om de Jeugd
het Paardryden te leeren, daar toch het zwemmen voor
de gezondheid niet minder dieni}ig is dan deze of eenige andere liehaamsoeffening.
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Ik weet -niet, of men. te :A erda»», by het Kweekti
fchool der Zeevaart, (eend íliciiting , die ons Vaderland.
en deszelfs Beduurders,zoo veel eer aandoet), waarin men.
de Jeugd in alles wat een Zeeman nodig heeft onder
dezelve ook gelegenheid geeft ot n zich in he -wyst,
zwemmen te oefenen , . doch het iS, niet te, denken, dat
het noodzaaklyke van deze. korist voor den, Zeeman, ir$
het opttellen, van het ontwerp voor zulk eene uitmuntende íhichtmg, niet zoude in acht genomen zyn.
Zeer veele gevallen zou ik ondertusfchen, kunnen bytrengen, . om den Zeeman het onombeerlyke. van deze
konst onder het nog te brengen,; doch. het volgende,,
waarmede ik deze aanmerkingen zal belluiten, zat,, denk.
ik, ' alleen genoeg zyn.
In de maand Augustus van het jaar 1782, bleef op de
Kafferskust het Engelsch 0. I. (_omp. Schip de Gros-.
venor , waarvan al het volk en de pasfagiers, in ; 127
ielen beftaande, behouden aan land geraakten.. De Kap•
tein gerekend hebbende, dat zy in vyftien of zestien dagen de Kaap. de Goede Hoop zouden kupnen- bereiken
Indien zy het befluit wilden nemen om, te voet derwaards
te gaan, gingen zy allen eerlang op weg-, doch welhaast
werden zy het oneens, verkiezende eenigen den weg te
nemen langs het zeeffrand, en de anderen .binnen .'s lands
door te gaan. Deze laatden werden. dikwils in hunnen
togt opgehouden door verfcheiden kleine Rivieren, wel.
ke zy overzwommen, makende. dan voor twee mannen
die by hunnen troep waren en niet konden zwemmen;
een vlotje van takken ; Waar. mede zy hen; ,egter niet
bonder veel moeite en merklyk gevaar, over. hielpen ,~
doch -eindlyk kwamen zy, aan eene zeer breede Rivier;
langs welke zy hunnen .togt eenige dagen agter élkanden
voortzetten, op hoop van eene plaats te vinden daar de
Rivier naatiwer was, en zy dus gemaklyk zouden kuntien overkomen, zy vonden die eindlyk, doch daar. ter
plaatfe was .de, Rivier nog. ruim anderhalve Engelfche
myl breed. Het gevaar, waarin de, twee mannen , ^fiieí
''niet konden zwemmen, by -het overvaren der-fmalle Rivieren, op hun elendig vlotje , telkens geweest waren
deed hen de onmooglykheid begrypen om op getyke wys
deze breede Rivier over te komen, en hunne makkers;
een kans ziende om hen anders over te brengen , zaen zich in de hartbrekende omfcandigheid oin de Rí` á,
X ier over te zwemmen en hunne twee makkers agtei
Mm z te
.
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te laten. Toen zy behouden aan de overzyde gekomen
waren, groetten zy deze ongelukkige menfchen, met het
zwaaijen van hunne hoeden, en hebben federt niets meer
van hun gehoord.
Men verbeelde zich eens den beklaaglyken toehand van
deze twee Menfchen, die van hunne lotgenooten moes
worden in eene woeste en-tenfchid,agrlten
onbewoonde land(lreek, zonder voedfel , en alle oogenblikken in gevaar om door het wild gedierte verfcheurd
te worden. Wat hun lot geworden is, zal men denklyk nimmer te weten komen ; maar indien zy ; gelyk
hunne makkers , hadden kunnen zwemmen , zouden zy
waarfchynlyk, zoo wel als de anderen, de Kaap bereikt
en vervolgens in hun Vaderland terug gekomen zyn.
R. A.

SCHETS DER GESCHIEDENIS VAN DE ZUIKER, IN DE
VROEGSTE TYDEN, EN IN DE MIDDEL - EEUWEN.
Door W. FALCONER, M. D.T. R. S.

(Overgenomen uit Memoirs of the Literary and Pki/ofephical Society of Manchester, Vol. IV. Part 2.)

et gebruik van Zuiker is waarfchynlylc van hoogen
H
ouderdom; doch zo hoog niet, dat ik des melding
gemaakt vinde in de Gedenkfchriften des

Ouden Testam eats C). De Vermeesteringen van ALEXANDER fchynen de ontdekking daar :van, voor de Westlyke deelen
der Wereld, geopend te hebben.

NE() Zints ik het bovenflaande fchreef, heb, ik ontdekt, dar
het Zoete Riet vermeld wordt in twee Plaatzen der Schriftuu.
re, en in belde als een Koopwaar. Het' fchynt geen voortbrengzel van Yudea geweest te zyn ; dewy! 'er van ge•
iprooken wordt als komende uit verren Lande, J1 aATA .XLIII:
s4. en IeREMMIA VL: 2o. (onze Ned. Vert. heeft Calmus.)
liet is der opmerkinge waardig, dat het woord Sachar, in het
Hebreeuwsch, zo veel betekent als dronkenrnaakend, waar uit
waarfchynlyk is, dat het fap van het Zuikerriet zeer vroegty•
dig gebruikt is vtn 'er eene gegist hebbende Drank van te
vervaardigen,
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NEARCHUS, zyn Vlootvoogd, (A.- C. 325.) vondt het
Zuikerriet in de Oost- Indien, zo als blykt uit zyn ver
STRAEO. Het is, nog--haldeswgn,byrto
thans, niet klaar,, uit het geen hy zegt, dat men eenige
kunstbewerking gebruikte om het fap van het Zuikerriet
tot de dikte van onze Zuiker te brengen.
THEOPHRASTUS, die niet lang daar naa leefde, (A. C.
,03.) fchynt Benige kennis van de Zuiker gehad te heb
althans van het Riet, waar uit men dezelve ver--ben;
vaardigt. De onderfcheidene foorten van Honig optel
gewaagt by van eene foort, die in Riet gevonden-lend,
werd, waar door hy moet gedoeld hebben op Bene Riet
-fort,
welke Zuiker in zich bevat.
ERATOSTHENES (A. C. 225.) wordt door STRAEO aangetoogen, als gewaagende van de wortels van groote Rieten, in Indie voorkomende, zoet van (maak, en als ze
raauw waren en gekookt.
De naaste Schryver, in tyd, die van Zuiker gewaagt,
is VARRO, (A. C. 68.) daar hy, in een Fragment, aangehaald door ISIDORUS, blykbaar op deeze zelftlandigheid
oogt. Hy befchryft ze als vloeibaar, gedrukt uit Rieten van eene groote foort, en zoeter dan Honig.
DroscoRIDES (A. C. 35.), van de onderfèheide foorten
van Honig gewaagende, zegt, dat 'er eene foort is, in ceuen vasten flaat Saccharon geheeten , welke gevonden
wordt in Rieten in Indie en Arabia Felix. Deeze, voegt
hy 'er nevens, heeft het voorkomen van Zout , en is
breekbaar als 't zelve, wanneer dezelve gekauwd wordt.
Deeze is heilzaam voor de ingewanden en de maag, als
men ze in water ontbonden gebruikt; ook nuttig in Blaasen Nierkwaalen. In de,00gen gefpat, worden daar door die
Moffen weggeweerd, die het Bezigt verduisteren. -- Dit
vermelde van DIOSCORIDES is het vroegfte befcheid, 't
geen ik ergens heb aangetroffen, van de geneezende kragt
der Zuiker.
GALENUS (A. D. r43.) blykt de Zuiker wel gekend
te hebben; hy befchryft dezelve bykans eveneens gelyk
DIOSCORIDES gedaan hadt, als Bene foort van Honig,
Sacchar geheeten, die uit Indie eu .Irabia Felix kwanm,
in Riet beflooten. Hy befchryft dezelve als minder zoet
dan Honig; maar van dezelfde hoedanigheden. Enter
met dit onderfcheid, dat de Zuiker niet, gelyk de Honig, nadeelig is voor de Maag, of dorstverwekkend.
Indien het derde Boek van GALENUS, over de Geneesmid.
Mm 3
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'aaiddelen wclke men zich genaaklyk kan aan/ehaJen, egt
s, hebben wy grond om te denken, dat de Zuiker geen
íchaars voorkomend Artykel moet geweest zyn: naar
dezelve daar herhaalde keeren Wordt 'yoorge--demal
$'chreeven.
LucANUS doelt op de Zuiker , in zyn derde Boek,
Waar lay gewag maakt van de zoete fappen uit Rieten
geperst, die gedronken werden door het Volk in Indie.
SENECA, de Wysgeer, fpreekt desgelyks van een
olieagtig zoet fap in Rieten ? hoogstwaarfchynlyk Zuiker
bedoelende. PLINIUS was beter met dit voortbrengzel bekend, 't
geen hy befcluyft onder den naam van Saccaron, en 'er
by vermeldt, dat dezelve gebragt wierd uit Arabic en
Indie ;. doch de beste uit het laatstgemelde Land. Hy
fpreekt vervolgens van de Saccaron als eene foort var;
Honig, uit Riet verkreegen, van Bene witte kleur, naar
Gom gelykende 9 breekbaar voor de tanden, en voorkomende in flukles van grootte als een Hazelnoot. De
KSaccaron was alleen als een Geneesmiddel in gebruik.
SALMASIUS ichryft, in zyne Pliniar Excrcitationes,
dat PLINIUS, op het gezag van 3uBA den Gefchiedíchryver, verhaalt, dat 'er op de Gelukkige Eilanden eenige
Rieten groeijen, welke de hoogte van boomen bereiken,
en eepe ftoffe uitgeeven , zoet en aangenaam voor het
verhemelzel. Deeze Plant befluit by dat het Zuikerriet
is; dan, myns oordeels, behelst de Plaats by 1 LINlus
(Hist. Nat. Lib. VI. Cap. XXII.) niet zo veel.
Tot dus verre troffen wy geen berigt aan van eenige
kunstbereiding der Zeiker, door kooken of anderzins;
doch 'er is eene plaats by STATIUS, (Syly. I. VI. IS.)
die, indien de Leezing egt is, fchynt te zinfpeelen op
het kooken van de Zuiker. STEPH., in zyn The/aurus,
brengt dezelve onmiddelyk daar toe.
ARRIANUS gewaagt, in zyn Pcriplus van de Roode Zee,
van ' de Honig uit Riet , genaamd Sacchar, (Eaxop) als
een der, Handelgoederen tusfchen ,riace en Barygaza,
twee plaatzen van het overgelegene Indie, en eenige van
de Havens van de Roode Zee.
IELI4Nvs fpreekt, in zyne Natuurlyke Historie, van
Bene foort van Honig, geperst uit Rieten, die groeijet
by de Prafti, een Volk digt by de Rivier de Ganges
woonende.
TERTULLIANUS meldt ook van Zuiker, in zyn Boek
dt
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Del,,
als eene foort van Honig, uit Riet
de judicia
voortgebragt.
ALEXANDER APHRODIS2EUS blykt kennis gehad te
hebben aan de Zuiker, ten zynen tyde aangemerkt als
een voortbrengzel van Indie. Hy vermeldt, dat het geen
de Indiaanen Zuiker noemen, •eerie zamenftolling van Honig was, in Rieten, gelykende op Zoutkorrels, van eene
witte kleur, bezittende een afdryvend en zuiverend ver
als de Hanig; dat dezelve, gekookt zynde, op-mogen,v
dezelfde wyze als Honig, minder buikzuiverend wierd ,
zonder iets van de voedende kragt te verliezen.
PAULUS 2E GIN ETA vermeldt van Zuiker, als groeijende, ten zynen tyde, : in Europa, en als aangebragt uit
,Arabia Felix; de laatstgemelde houdt hy voor minder
zoet dan de Europifche, en niet nadeelig voor de Maag,
noch dorstverwekkende, welke hoedanigheden hy aan de
Europifche toefchryft.
ACHMET, een Schryver, die, volgens zommigen, omtrent het Jaar 1130 leefde, fpreekt van de Zuiker, als iets,
;en zynen tyde; algemeen.
AVICENNA , de -4rabifchs Geneesheer , gewaagt van
Zuiker, als zynde een voortbrengzel van Rieten ; doch
het blykt, dat hy oogt op de Zuiker, Tabaxir of Tabbarzet geheeten; dewyl hy dien naam bezigt.
Het blykt niet, dat een der opgemelde Schryveren iets
wist van de wyze om Zuiker te bereiden, door het fap
van het Riet tot een vast lichaam te kooken. Men is
ook van gevoelen, dat de Zuiker, welke zy hadden, niet
voortkwam uit het Zuikerriet tegenwoordig in gebruik,
en 't geen zulk eene menigte van Zuiker uitlevert, maar
van een ander Zuikerriet, grooter van gewas, en door AVICENNA Tabarzet geheeten (*); dit is de ,frunda Arbor
van CASP. BAUHINUS, de Saccar Mambu van laatere
Schryvers, en de drundo Bambos van r.INN2EUS. Deeze
Plant
VA! DE ZUIKER.

(*) Eenige der Schryveren zeggen, dat deeze naam afkomflig
was van den naam eener Plaatze Faxup TaCap'xt zoaoq 87W zartrµsvos et4 Svptay. CONSTANTINUS A SECRETIS, MS. aangehaald uit
Du CANOE GloJ: Grac. Het woord Tabarzet betekent wit, en
wordt, door nu cANGa , pvergezet Saccar. Album. HEananoT
'tekent aan , dat de Perfiaanen de hardtle en gezuiverdtte

Zuiker met dien naam benoemen. Bibliotheque Orientale, p.

&IQ.
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Plant geeft een zoete melkagtige fap,, en diktvyls een
harde gecri11•allifeerde itoffe ; volmaakt op Zuiker gelykende, zo in i'maak als in gedaante.
,De Gefchiedfchryvers der Kruisvaarten maaken, van
allen die onder myne opmerking gevallen zyn, het naas
aan de voorgemelden gewag van Zuiker.
-te
De Schryver van de Historia Hierofolymitana (A. D.
xioo) vermeldt, dat de Kruisvaarders , in Syrie, zeker
foort van Rieten vonden, Cannaineles geheeten, waar van
men vertelde, dat eene foort van wilde Honig gemaakt
werd; doch by vermeldt niet, dat by van die gemaakte
Honig zag.
ALBERTUS AGNENSJS fchryft, omtrent dien zelfden
tyd, dat de Kruisvaarders Honigzoete Rieten, in groote
menigte, vonden, in de Velden omflreeks Tripoli, in 5y.
ne, welke Rieten men den naam gaf van Zucra. Deeze
Lieden, de Kruisvaarders naamlyk, zongen daar aan, en
vonden groot genoegen in den zoeten fmaak. Zy konden
'er bezwaarlyk uitfcheiden. Deeze Plant (zo berigt ons
gemelde Schryver) wordt met veel arbeids door den
Landman alle jaaren geteeld. Hy voeg t 'er by, dat de
Boeren, op den tyd van den Oogst, deeze rype Rieten
in vyzels kneuzen, en het uitloopend fap in vaten doen,
dat het zamenílolt in de gedaante van Sneeuw of wit
Zout. Dit , gefchrapt zynde, mengen zy niet brood, of
ontbinden het in water , en eeten het : zy houden het
voor gezonder en fmaaklyker dan de Honig der Byen.
Het Volk, 't welk -llbaria Marra en Irchas belegerde, en grooten honger leedt , vondt 'er veel verkwik kings in.
Laatstgemelde Schryver , die ons deeze berigten mededeelde, meldt, in de befchryving der Regeeringe van
BALDUINUS, van elf Kameelen, met Zuiker belaaden, door
de Kruisvaarders genomen : waar uit valt op te maa ken, dat 'er een groote voorraad van Zuiker aldaar moet
voorhinden geweest zyn.
JACOBUS DE VITRIACO gewaagt van een Riet vol Horugs, in Syrie groeijende , waar door by een zoet fap
verstaat, 't welk, door een fchroef geperst, en over 't
vuur gedroogd, Zuiker wordt. Dit is het eerfte berigt, my voorgekomen, waar In gefprooken wordt van
vuur, of hitte, gebezigd tot het maaken van Zuiker.
Omtrent dit zelfde tydperk, (A. D. ix.) fpreekt
WILLI RMUS TVRENSIS van Zuiker, als vervaardigd in
de
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de nabuurfchap van Tyrus , en van daar na de afgelegen e deden der Wereld gezonden.
MARINUS $ANUTUS fchryft, (A. D. 1300.) dat, in de
Landen aan den Sultan onderworpen , de Zuiker in
groote hoeveelheid werd voortgebragt; dat men die desgelyks vervaardigde op Cyprus, Rhodes, 4n2orea,Marta,
Sicilie, en andere plaatzen, den Christenen toebehoorende.
HUGO FALCANDUS , een Schryver die bloeide omtrent den tyd van Keizer FREDERIK BARBAROSSA, gewaagt
van Zuiker, terg zynen dage, in groote menigte, voortgebragt op Sicilia. Het blykt, dat men dezelve in
tweeerlei ftaat gebruikte : de een, waarin men het fap
gebragt hadt tot de dikte van Honig; de ander, waarin
enen zo veel meer kookte, dat het een vast lichaam als
onze Zuiker kreeg.
De hier bygebragte plaatzen zyn alle die my voorgekomen zyn in eene Leezing, tot nafpeuring van dit Onderwerp ingerigt. Zy zyn flegts weinige, en veele van luttel
beduidenis; doch zy kunnen de moeite aan anderen fpaaren , die genegenheid hebben om de Gefchiedenis van
dit zonderling voortbrengzel nader te onderzoeken.
,

GESCHIEDKUNDIGE NASPEURING VAN HANNIBAL S
TOCHT OVER HET ALPISCHE GEBERGTE.

(Ontleend uit het 1✓ngelsch Werk , zeer onlangs uitgek.
men , getyreld : The Courfe of Hannibal over tle dips

afcertained. By JOHN WHITAKER, B. D. Rector of
Ruan Lanyhorne, Cornwall, 2 Pol. in 8s'o.)

(Vervolg en Slot van bl. 496.)
e Martigny ryzen de heuvels, by eene gefladige opklim.
ming, zes mylen agtereen , en is 'er eene opening
T
ten Zuiden van Martigny; de opening is omtrent tachtig

fchreden breed, en hier van heflaat de Rivier de Drance
het grootíle gedeelte , en geboord door de rotzen van
eene hoogte; dan de weg zelve loopt in eene engte tot
den top van de eerfile ry bergen. Deze was, ten dien
dage, de eenige gebruikte weg van gemeenfchap tusfchen
Gaulen en Italic. Hier Rondt HANNIBAL gereed om het
Mm g
ge-
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gewest van het Alpifche Gebergte in te treeden, en, over
die berugte bergketn, in het Ryk, waar op by het
emunt hadt , te vallen. 's Veldheers Leger befondt uit
Voet- en Paardenvolk, en Qlyphanten, gevolgd van een
trein Paarden om lasten te draagen , en Wagens om dezelve te voeren. Deeze Wagens, fchryft de Heer wxraAKER, waren zeker van het zelfde maakzel als de Karren
der Ierlanders en der Bergfchotien heden ten dage, toen
door de Gaulen en Spanjaarden gebezigd, en byzonder
gefchikt voor bergagtige wegen.
„ Schoon de Nantiaies en de Yerageri van de valei
HANNIBAL geen tegenland betoond hadden, beflooten egter de Seduni van -het gebergte hem eenigen tegenweer
;e bieden. Hoewel thans door de heraSeui niet gehol
(telden zy vast, diens Intocht in hun Land te wee.-pen,
ren. Ten dien einde hadden zy een groot lichaam hun
verzameld , en, op deezen tyd, dezelve tot-nerSoldat
by de ingangplaatze gevoerd. HANNIBAL, geheel
onkundig van hunne oogmerken, gaf zyn Krygsvolk
last om voort te rukken , en ter ingangplaatze door te
dringen. De Seduni vatten openlyk post op de hoogten
by dezelve, en viel 'er geen twyfel aan het oogmerk hun
aldaar.
-nervfchymg
„ Zo dra HANNIBAL des verwittigd was door zyne
Voorhoede, en door die Gaulen, welke tot hem in Gezantfchap gezonden waren van hunne Landslieden in Italic, die zints dien tyd zyne Gidfen en Geleiders geweest waren na de fllpen , en diensvolgens, ten deezen
tyde, met de Voorhoede aantrokken, gaf hy last om flil
te houden. Vervolgens zag hy, dat by die post niet onmiddelyk kon overweldigen; by befloot met het geheele
Leger zich neder te (laan op de kleine vlakte, omtrent
één en eene halve myl breed.
Het overige van dien dag besteedde de Veldheer
met kundfchap op te doen van den stand der vyanden,.
van de ligging der bergen, en het ontwerpen van zyne
plans. De verfchrikkingen, welke zyne Manfchap hadden aangegreepen, op het gezigt der Alpen, maakten nu
plaats voor de fterker gevoelens, in hunne harten verwekt,
op het zien deezer Bergen , overdekt met gewapende
vyanden, die hun den ingang betwistten. De vrees, die
zy voorheen als menfchen gevoelden, verwisfelde zich in
de aandoeningen eens Krygsmans.
Zo ras de nagt inviel, vaardigde HANNIBAL eenigen
zy-
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Tyner C r^llifche Gidfen af, hun gebiedende, in den nagt,,
den ingang ftil te beklimmen , de beoogde verrigtingen
der &dtini op te fp euren, en verkenning te doen van derzelver daadlyken hand. Deezen met hun Gaulen zynde ,
als woonende aan den voet van het gebergte aan de ans
tere zyde , en dus met hun in taal en zeden overeenkomende, viel het hun gemaklyk zich onder dien hoop te
mengen, met hun in gefprek te treeden, en de oogmerken te doorgronden. Zy bevonden, dat de Seduni
alleen zo lang de dag duurde hunne Randplaats hielden
en by nagt in hunne Stad en omliggende Dorpen weden
„eerden. By nagt langs den zelfden weg wedergekeerd,.
bragten zy hem die belangryke kundfchap.
„ Onmiddelyk daar op nam HANNIBAL zyn befluit.
Om naby genoeg te weezen tot uitvoering van hetzelve,
verwisfelde by, vroeg in den morgen , met zyne Voor
Handplaats ; en toog het ander gedeelte der-hoedvan
vlakte over, zynde eene uitgeftrektheid van drie vierde
van eene myl, tot den mond des doortochts, even als of
hy ten oogmerke hadt, onmiddelyk zich daar door eenen
weg te baanen. De vyand was niet naby genoeg om hem
daar aan te vallen ; gelegerd zynde op eene hoogte,
eenigermaate inwaards gelegen. --- Nogthans, als twyfelende om in te trekken, kwam hy feeds de doortrekbaare
engte nader, om dezelve in te fluiten , met een oog op
de verder liggende hoogte. H y hieldt ftil by den ingang.
Daar i}ondt hy, als elk oogenblik gereed tot dien ftap,
en geen moeds genoeg hebbende om het terflond werkitellig te maaken. Dus bragt hy den geheelen dag door,
in eene dreigende houding van een te doenen aanval, en
eene vreesagtige werkloosheid; deeze waren, zamen ver.
eenigd,.zeer gefchikt om den vyand gerustheid in te boezemen, die niets kende van HANNIBAL'S chara&er, en
onbedreeven was in de krygslisten , even als alle on.
geoefende Soldaaten alleen gefchikt voor daadlyk vaardig uitgevoerde bedryven, zo voor zichzelven als in an.
deren.
„ HANNIBAL , dus den dag hebbende laaten voorbyloopen , in eene fchynbaare nietsbeduidende werkloosheid, deeds tegen den avond de tenten opflaan, vormde
zyne Legerplaats terzelfder ifede, waar by zo lang gemard hadt. Hy beval zyn Volk vuuren te ontfleeken,
en, naar gewoonte , den avondmaaltyd te houden. Dit
bedryf moest den Sedruni ten teken (trekken , om hun
-
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Volk te rug te trekken, en na de Dorpen en de Stad te
gaan. HANNIBAL zondt zyne Gaukn weder op verkenning uit ; deezen ,'s vyands beweegingen gade gefiaagen
hebbende, bragten kundfchap, dat zy, naar gewoonte,vertrokken waren. Hy liet, derhalven, zyn Voetvolk, zyne
Bagadieknegten, zyne Olyphantdryvers en verder Krygsvolk, by het vuur zitten, tot het gereedmaaken van den
avondmaaltyd. Alleen nam hy eenige uitgeleezen manfchap uit zulk eene bende van Voetknegten , welke, by
langen tyd in zyn Leger gehouden hadt, en een lichaam
op zichtelven maakten. Hy hadt zelfs de voorzorge, om
uit deeze bende alleen de zodanigen te neemen , die hy
wegens vaardigheid en moed de gefchikttten keurde ; en
kreeg de rest last, om de vuuren, by deezer afweezigheid, brandende te houden. Geen zweem , derhalven,
was 'er voor eenig oog , dat van de hoogte op deeze ver
Legerplaats nederzag , dat 'er eenig Volk was uit-lichte
genomen.
„ HANNIBAL zelve vervoegde zich aan 't hoofd van
deeze uitgeleezene manfchap , en ylde met dezelve na
de engte des doortochts; by toog 'er vaardig langs, en
vatte daadlyk post op die eigene hoogte, 'er niet wyd afgelegen, op welke de Seduni zich den voorigen dag bevonden. Dit was (zo het my toefchynt) de hoogte, die
omtrent ééne myl binnen den ingang ligt, en in dezelfde
(trekking als de doortochtplaats. De weg loopt meestal
langs de opklimmende zyde van een berg, die met groote
moeite is doorgehouwen, om 'er den weg te baanen, zo
dat de rotzen zich daar rechtftandig boven verheffen, terwyl de Drance, wit van fchuim, daar beneden heen golft.
Dezelve heeft dus groote rotsklompen aan de flinker
hand, in de diepten doorfneeden, en op de hoogten met
pynboomen bezet, en de Drance met fteeds toeneemende
diepte aan de regter hand; maar op eene plaats loopt
de weg door het hart van een hoogen heuvel, van de
rest des bergs afgefcheiden, en be(laande uit aarde, grof
zand en granitbrokken. Naardemaal zulk eene hoogte,
door moedige Manfchap bezet, den geheelen ingang , die
tusfchen beiden doorloopt, daadlyk bepreek, zo mogt
L,Ivius dezelve met vollen regt eene Sterkte noemen.
„ De Carthaagfche Veldheer, deeze zonderlinge proeve gegeeven hebbende van de meerderheid der Krygskunde boven magt in den oorlog, wagtte tot het aan
dag, om 'er zyn voordeel mede te doen.-breknvad
Met
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Met den morgenhond begonnen de Seduni, op het ge-

woone teken, uit Stad en Dorpen, na de oude Standplaats
te trekken. Zy kwamen in één Iichaam uit de Stad, langs
den grooten weg, om onder deezen berg voort te trekken,
eer zy dezelve beklommen. Naauwlyks hadden zy den voet
des bergs bereikt, of zy zagen, te hunner groote verbaazing, op het onverwagtst, de Carthagers in het bezit van
de hoogte , en zich boven hunne hoofden vertoonende.
Zy ftaakten , derhalven , den voorttocht , en verlieten
den berg.
„ Inmiddels brak het Leger uit de vlakte op, toog op
weg, en de Bergëngte in. De OIyphanten en de kuiterg
maakten de voorhoede uit. De belaadene Paarden en Karren volgden in een langen trein daar agter; en het groot
lichaam des Legers daar op. Deeze geheele trein vertoonde zich als een flag in de enge bogten des doortochts, en trok met moeite voort. Een nieuw vertoon
vol verbaazings voor de Seduni. Zy (tonden beweegloos
op 't gezigt van beide; een onverwrikt oog aanfchouwde
wonderen. Welhaast nogthans ontwaarden zy , dat de
Carthagers met moeite door deeze ruwe en naauwe bergengte heen toogen ; zy namen de ongeregeldheid der beweegingen waar, en dat het Leger door de moeilykheid
des voorttochts zich 'belemmerd vondt , bovenal dat de
Paarden, die de Karren trokken, en lasten droegen, veel
moeite baarden. Het waarneemen van dit alles wekte den reeds bezwykenden moed. Zy oordeelden, dat de
fchrik, verwekt door eenen onverwylden aanval, genoegzaam zou weezen ter verdelging.
„ Onverwyld toogen zy op de Carthagers aan; doch,
verhinderd om zich van den weg te bedienen, door HAN
met zyne ligte bende, op de hoogte, wisten zy-NIBAL,
nogthans, als bergbewoonders, afgerigt op het op- en afklimmen van hoogten , in groote wanorde over de
bergtoppen heen te komen, en langs voor anderen ontoeganglyke plaatzen neder te ftorten. Zo vielen zy van
de rechter en flinker zyde op de Carthagers aan; doch
hun bedryf was gelyk dat der ongeoefende Krygsknegten , die roof boven krygsroem fellen. Zy vielen op
den voorraad aan, en deeden dit op verfcheide punten
teffens.
Groot was de (achting onder de Carthagers aange.
ragt. De flegtheid van den weg nogthans vernielde neer
dan de wapenen des vyands. Deeze baarde in den aanvange
wel
-
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wel groote verwarring ; doch deeze vermeerderde door
den aanval der Bergbewoonderen. Elk zogt door de
engte heen te booren , de dubbele berghoogte te bereiken, en daar befcherming te vinden van HANNIBAL, met
de daar gelegerde knegtenn Zy hadden diensvolgens onderling met elkander meer te doen dan met de Bergbewoonders. Doch de Kar- en Lastpaarden veroorzaakten veel
moeite, en leeden deeze bovenal. Verfchrikt door het
woest gefchreeuw der aanvallende Seduni , verdubbeld
door de Echos der omliggende bosfchen en valeien, geraakten zy in verwarring. Gewond door de wapeneil
des vyands , beving die beesten zulk eerie vervaardheid , dat zy wagens , lasten en voerlieden , afwierp en, en zelve in groote wanorde op den grond nederm
ílortten.
„ Niet alleen was de Doortocht eng en ongemaklyk s
nog grooter bezwaaren deeden zich op. Steil en diep was
dezelve aan de rechter zyde by de Drance. Elk oogenblik, derhalven, deedt de verwarring vele Paarden met
Lasten en Karren langs de ruwe zyden in Bene groote
diepte nederttorten; en zelfs dan, wanneer zy, dus nederítortende, niet omkwamen, veroorzaakten zy nog grootes
verwarring in den optocht. De Lastpaarden, die onmiddelyk op de Ruitery volgden, en voor de Voorraadkarren heen gingen, liepen, als zy de finerten der bekomend
wonden voelden, in het wilde te rug op de feep , huid
volgende, Karren, en bragten alles in verwarring, of fne1=
Glen voorwaards na de Ruitery, en veroorzaakten daar de
eigenfle ongelegenheid. Zelfs deeden zy zo veel leeds
aan beiden, dat zy eenige Ruiters met_ hunne Paarden eit
Karren met derzelver vragten van de fleilte deeden nederftorten. Dus werd de grootfile fchade toegebragt door
de Lastbeesten , die zichzelven , en het geen voor ecg
agter hun was, nadeel by nadeel toebragten.
HANNIBAL zag dit alles met leedweezen ; doch
fchroomde zich te beweegen. — Zyne vrees was egter
de vrees van HANNIBAL, en die der voorzigtigheid. --Hy duchtte voor toeneemende wanorde, en vermenigvul=
Bigde
vernieling, onder zyn eigen Volk in de bergengte.
iLg
In 't einde was by genoodzaakt zyne flandplaats^
te verlaaten. Hy zag dat de Bergbewoonders daadlyk
zyne linie verbrooken hadden ; lay bemerkte dat zy de'
Lastbeesten in menigte wegvoerden, dat by dus Legere.
tenten en Lyftocht itondt te verliezen; en, deeze verlooó
.!eii
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ren hebbende, wist . by dat de geheele doortocht ver`
geefsch werk was. Hoe zou hy, zonder tenten, met zyn
Leger op de 4/pen vernagten? hoe zonder Leevenamidde.
len by dag den march voortzetten'? Hy daalde,
eierhalven, met allen fpoed van de hoogte neder. Hy
viel den vyand aan , die in volle kragt was op de hoogten, en in .de laagten langs den weg. Hy vermeerderde
dns, 't geen hy wel voorzien hadt , de verwarring en
liet onheil onder zyn eigen Volk; het ligte Voetvolk onder
zyn bevel viel op den vyand aan. De Seduni booden
wederlland. Alles vermeerderde de wanorde in dien Doors
tocht, en het nadeel nam hand over hand toe; nogthans
was alles fchielyk Aver. Het ligte Voetvolk hadt veel
voordeels van den grond, de fchuinheid van den berg
bragt veel toe aan het gewigt der Aagen,, welke ,'t zelve
tbragt; de Seduni werden, in korten tyd, op de vlugt
gedreeven. Het meerendeel derzelven bleef op de eigenw
fie plaats des treffens ; de overigen, buiten ftaat om de
Stad te bereiken, dewyl.HANNIBA1 zich tusfchen dezelve
en de uitgetoogenen bévondt, namen de 'vlugt na de digtst
bygelege e Dorpen. Dier op trok de overige Beep van Ruil
tery, La tpaarden en Voorraadwagens'; door de engte, wet
in de daad met groote moeite, maar in volkomene rust;
en .die verandering werd als in een ogenblik daargetteld. "
HANNIBAL was de man niet om door werkloosheid
de. cyoordeelen te verliezen, welke iy ,behaald hadt duur
voo;uitzigt en dapperheid. Hy trok de engte door tot
de nabygelegene Stad der Bergbewoonderen, die hy, zonder wedereland te ontmoeten, introk. Deeze was de Hoofd
Seduni. In dezelve vondt by een grooten voorraad-itader
van koorn en andere; leevensbehoeften.
In deeze Stad eenen korten tyd vertoefd hebbende, om
zyne vermoeide Krygsbenden te laaten uitrusten , zette
hy -zyn tocht voort, en volbragt het verder nog zeer moei
gedeelte zyns Overtochts over het• dlpirche Gebergte,-I,yk
tot by Turin 'bereikte. Dan, hem dus verre gebragt
hebbende, verzenden wy onze. Leezers tot het Werk van
den Heer WHITAJ{ER zelve. Alleen nog aanmerkende,
dat die Schryver, in het verdere. verhaal van deezen tocht
zo vol gevaars, met zeer veel vernufts nafpeurt het zo zeer
betwiste berigt van deezes Bevelhebbers onverfchrokkenheid om een verbaazenden hinderpaal in den verderen optocht te boven te komen , veroorzaakt door het (teil eindigeti
van den rotzigen weg, outitaartde uit eerre Aardbeeving,van
,
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welke zyne Gidfen geen kundfchap hadden. Het berigt;
dat HANNIBAL deezen zo zeer te duchten hinderpaal te boven kwam door middel van Vuur en Jlzyn, heett men voor
iets belachlyks uitgekreeten; doch, volgens WHITAKER,
heeft Dwaasheid of Onkunde alleen hier gelachen. Hy
g eeft volkomen geloof aan het verhaal ons deswegen door
de Ouden naagelaaten , en onderfchraagt dit niet alleen
door bewyzen uit de Gefchiedkundige blykbaarheid ,
maar ook uit de Scheikunde, ontleend, en heeft dus, met
groote waarfchynlykheid, dit tot hier toe zo zeer betwiste
stuk. als buiten gefchil gefield (*).
(*) in dit begrip, over dit ftuk, flaat ook STUART; zie zyne
Romeinfche Gefchiede>risfen, VI D. plant. Met eenige vrugt zal
men de Chorographie de lExpedition d'Annibal en Italie, achter het gemelde Deel gevoegd, by bet leezen deezes Vertoogs kunnen 'bezigen. Met regt merken de Schryvers van
the Monthly Review aan, dat het te bejammeren is dat de Heer
WHITAKER geene Kaart van deezen beroemden. en belangryken
R'tarsch Van . HANNIBAL gegeeven hebbe; dewyl dezelve .zeer
zou hebben . kunnen ítrekken , om veele plaatzen, welke te.
genwoordig duister zyn, althans voor het gros der Leezeren,
op te helderen.
;

BESCHRYVING VAN ASSAM, OF ASAM, EEN LANDSCHAP, TEN NOORDOOSTEN VAN RENGALEN, IN
DE OOST,-INDIEN.

(Uit Me 4/tic Refarckes, overgezet uit het PerJaanscls
Van MOHAMMED CAZIM, door HENRY VANS1TLART,

Esq.)

fam ligt ten Noordoosten van Bengalen, en is ver.
Beeld in twee deelen. Het Noordlykí}e is Uttarcul , het Zuidlykfte Dacfhincul , geheeten. De lengte
haalt omtrent tweehonderd Indiaanfche Mylen , en de
breedte is bykans acht dagen reizens. [)it Landfchap
wordt bewaterd door de Rivier Brahma - Putra , die • uit
Khata vloeit, en verfcheide Rivieren, welke 'er in uit
Dhonac, het Land-lopen,dvramtzlenisd
tusfchen dezelve is ruim en open, en wordt bepaald
door een digt bosch, waar in eene menigte van Olyphanten voorkomt. In dit en andere bosfchen van dfam
^

kan men 's jaarlyks tusfchen de vyf- en zeshonderd Olyphan,

549
phanten vangen. Over den Dhonac fteekt het Land uit
in volkrykheid en landbouw, en vertoont, aan alle kanten, de fchoontte gezigten, beploegde velden, welaángelegde tuinen en boschjes. Naardemaal het Land, in den
Regentyd, overftroomd wordt, is 'er een (eenweg aan
te weder--geld,tni rRzge;dis
zyde beplant met fchaduwryke Bamboos, wier toppen aan
elkander raaken. De voornaamste Vrugten, hier geteeld,
zyn Mangoes , Plantanen , Oranje - Appelen en Citroenen, enz. De Zuiker , welke hier valt, is uititeekend
in zoetheid, en van drie kleuren, rood, zwart en wit.
De Zyde, welke hier valt, is uititeekend, en heeft
veel gelykheids op die der Chineefen. Zout is 'er fchaars.
De Bergen , worden bewoond door een Starre, Nanacs ge.
heeten, een boos merifchen-'geflacht , 't welk geheel
naakt loopt, honden, katten, muizen, fpringhaanen, en
dlles wat het kan vinden , binnenflingert.
Het Land van Uttarcul is zeer wel bebouwd, De Bergbewoonders zyn 11erk gefpierd,. hebben een agtbaar voorkomen, hun kleur = is _ rood en wit. Goud en Zilver ver
flfam door het Zand der Rivieren te was--krygtmeni
fchen. Dir werk is een middel van beftaan, en men ver-onderfielt dat zo,000-- Menfeben met dien arbeid bezig
zyn.
Het Volk van ifanm is laag van aart, beginzelloos,
zonder vastbepaà den Godsdienst, en kent geen anderen
regel dan hunne , Iriften. Zy - eeten allerlei flag van vleesch,
Menfchenvleesch uitgezonderd , ook Dieren die . den natuurlyken dood geftorven zyn. De Vrouwen 'gaan zonder
(luier , en volvoeren haar werk in de open lugt. De
Mannen hebben dikwyls vier of vyf Vrouwen, die zy.in't
openbaar koopen, verkoopen , en verruilen. Zy fcheeren
het hoofd en den baard. Sterkte en moed draalt hun ter
houding en oogen uit, en ` de woestheid van aart is op
hunne aangezigten te leezen. Zy zyn ondernemend, wild,
oorlogztigtig, wtaakgietig en bedrieglyk.
Hunne K.leeding beisraat uit een doek om 't hoofd gewonden; en een ander om hunne lendenen gegord, met
een flip over de fchouders. Ryken en armen vervaardigen hunne wooningen van hout, bamboos en i}roo.
De Rajah en diens.' Hovelingen, reizen in Draagftoelen, en vermogende Lieden laaien zich draagen in 't geen
men Doolies noemt. 4/am heeft noch Paarden, noch
Kameelen, noch Ezels ; doch deeze Dieren worden 'er
Nn
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pu en dan uit andere Landen gebragt. Ezels zyn zy
zeer op geileld ; doch voor Paarden hebben zy zulk een
fchrik, dat één Ruiter honderd man op de vlugt zou
diryven.
De oude Inwoonders deezes Lands : zyn verdeeld in
twee Staartmen, de lfanzians. en Guitanians. De eerstgemelden zyn de Oorlogshelden , van welken tuusff;l.en de
zes en zeven duizend den. Rajah tot Lyfwagten dienen.
Hunne wapens zyn Snaphaan, Zwaard, Speer, Pyl en Boog;
zy hebben ook Gefchut en Draaibasfen, waar mede zy
zeer wel weeten om te gaap.
By den dood van een, hunner Rajahs fpitten zy een
zeer diepen Kuil voor den Overledenen, waarin zyne Vreuiwen, Oppasiers en Slaaven, en veel van zyn prachtigen
toet' el, gedaan worden, als Olyphanten, Goud en Zilver,
Kleederen, Spyze, Lampen, veel Olie, euz. want zy
louden deèze dingen voor noodzaaklyk in een toekomenden
ílaat. Vervolgens bedekken zy deezen Kuil met een dekzel van zeer zwaar hout Het Krygsvolk , in eenige
dier Kuilén gekomen, haalde 'er ter waarde van negentig
duizend Ropyen Goud en. Zilver uit.
Ghergong•, waar 's Rajahs Paleis gevonden woxdt, heeft
vier Poorten, een affcbutzel van Bamboos,. en hooge ftraatwegen tot gemak der Reizigeren in den Regentyd ; voor
ieder huis is een tuin, ' en ligt eenige bearbeidde .grond.
Met Paleis van den Rajah is omgeeven met een .dyk., 'er
V,vn Benige .zeer ruime kamers ,in, onder deeze een'_ Divan
7Jianah, of openbaare Zaal,, honderd en vyftig Ellen lang,
veertig breed, en onderfteund door zes en zestig houten
ylaaren. Hier vindt inn veele koperen Plaaten, zo wel
,gepolyst, dat. zy Spiegels gelyken.
Ile Rajahs fpreiden veel grootheids ten toon. Nimmer
2yn zy aan -iemnaind cynsbaar geweest, en hebben dikwyls
gedaan na de overmeestering ;van de flrydbaarfie Vortlen
van HindoIiar^. Bedekt in hunne íterke posten, matten
zy den vyand af door krygslisten,' uitvallen, .en ontrusti n gen ; 'en, als de Rege atyd daar is , rukken zy op
de belfiryders los, en hebben in dier voege talryke Legers vernield.
HUSAIN sj-rAn, Koning van gak;, verloor een groot
Leger ©p deeze wyze. MOHAMMED, Zoon: •van ToGLUC sftAr-z ; dit Land invallende, liet 'er een Leger van
$oo,000 Man.
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By dit Verflag vats MOHAMMED CAZIM moet ik nog
voegen, dat .Yarn ligt tusichen de gi en 96 Graaden
Oosterlengte, en a5 en 28 Graaden Noorderbreedte,
i'ROEVE OVER DE BEGEERTE OM TE DEHAAGEN,

Tenet infanabile multos.

--

e Begeerte om te Behaagen mag onder de voornaam(Ie
D
bezorgdheden van 't menschlyk hart geteld worden, en
levert een door laand bewys op van de zegepraal der Hoope

over herhaalde teleuritellingen.I Zy zelfs, die zich weinig bezorgd bewonen om te behaagen, erkennen, dat zy niet moei•
lyk zouden weezen als het hun gelukte; doch., by het gros
des Menschdoms, heeft de begeerte om te behaagen de overhand boven duizend mislukkingen, en verlaat hun zelden dat§
by het afgaan der leevensjaaren , wanneer de heugenis var
het voorledene zwak wordt, en uitzigten van eenera zeer verfchillenden aart zich opdoen. De goedkeuring onzer Medemenfchen is zeer aangenaam voor onze menschlyke natuure,.
en de nederigfle zal het zich niet fehaamen te erkennen ,
dat dit een trots is, welke zy zeldzaam te boven komen.
Maar, te midden van alle de zeer onderfcheidene poogin.
gen der Menfchenkindéren , vinden wy 'er naauwly(ks een,,
die meer in , droeve teleurftelling uitloopt , dan deeze begeerte
om te behaagen. Het is zo dikmaals herhaald, dat het een
Spreekwoord geworden is: het is omnogelyk liet allen, van pas
te maaken; en, indien wy, als wy van onze dwaaling in dee•
zen overtuigd waren, van ftelzel veranderden, zou deeze waarheid reeds zints lange Benen meer algemeenen en wydfïrekken=
den invloed op ons gedrag gehad hebben.
De begeerte om te behaagen overleeft, egter, alle andere
eerzugtige bedoelingen, en wy jaagen dit fchynbeeld naa van
dag tot dag, door het mistasten niet ontmoedigd. Dit
althans is het geval van het gros des Menschdorns; want voor
de zodanigen die denken en bezeffen, wier ondervinding leun
ter Leidsvrouwe op het fpoor des leevens dient , dewyl dezelve den voorraad hunner kennisfe vermeerdert , . wordt de
begeerte om te behaagen gemaatigd gloor dit middel, en de
goedkeuring van anderen niet langer gezogt, dan zy vooruit
die bereikbaar oordeelen. Weinigen, in de daad, zyn 'er,
die de bitterheid der teleuritellinge zo. zeer gefmaakt hebben,
dat zy alle gedagten , om anderen te behaagen , geheel laaten
vaaren, en , van het eene uiterile in het andere loopende ,
tot het ongelukkig, en tot alle fp<aorloosheid aanleidend, he
fluit
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fluit komen, dat, daar zy allen niet kunnen behangen, het der

moeite niet waardig is eenigen te behangen.
;Vleulèhen van kloekberaaden aart draagen gezette Characters; Charaters, vatbaar voor de lesten der Ondervindinge,doch
daar door niet aan 't wankelen of waggelen, veel min ten val,
te brengen. Zy zien en kennen de onmogelykheid om alle
lVlenfcheti te behaagen, en zy inaatigen hunne verwagtingen.
Naar alle Menfchen hebben geen vastheid an Geest of he-

ftendighetd van Character.
De ligt buigzaame en gereed omzettelyke aart van eenigen
maakt hun geheele leeven tot eene onafgebrookene flaaverny van
de grilligheden der geenen die hun omringen; de eigenbaat
van anderen baart by hun eene begeerte om te behangen, di@
geheel kunftig is , en welke zy werktuiglyk volvoeren. Voorbeelden hier van kan men aantreffen in den glimlach des Ho.
velings , in de vleitaal. des Schryvers ,, in het goedkeurend
lroofdknikken des Winkeliers. En, boe weinig of nietsbedui•
dend alle deeze poogingen mogen weezen a wie is 'er , die
dezelve in anderen niet opmerkte, wie is 'er, mag ik bykans
vraagen, die ze niet by zich zelven ondervonden heeft?
]a, Charaeters van een beter ftempel , Rraave Mannen, vinlen , in veele omflandigheden , dat hun welgelukken in de
kunst van behangen bepaald is tot een zeer klein gedeelte
van dat getal , ' c geen zy zo gaarne zouden voldoen. in
zelfs dan , wanneer wy oordeelen dat wy geflaagd zyn;
ivanneer wy denken de algemeené goedkeuring verworven of
agting bekomen te hebben, ontdekken wy welhaast, hoe be.
zwaariyk het valle het verkreegece te behouden`; en, is 'er
ons geluk mede gemengd, dan ontwaaren wy, tot onze grievende finerte, dat wy aan anderen toevertrouwden 't geen wy
alleen zelve konden bewaaren.
Het is onnmogedyk allen ie behaagen is de troostfchenkende
bedenking, welke duizend en duizend teleurftellingen verzagt.
let is een uitgedrukte, geen ftilzwygende, loffpreekende goed.
k ring van. onszelven ; te kennen geevende , dat wy na het
gnmogelyke geflaan hebben, en dat het ons niet tot fcharde of
oneere kan ítrekken , dat wy faalden in eene zaak, die aan
iemand gelukte. De roem van iets bellaan te hebben merkt
enen aan als iets waar op
zich kan verheffen , fehoon
]iet in twyfel getrokken moge worden , of het wet iets meer
zy dan een fchraale vergoeding eerier geheele. teleurltelling.
-- Dikwyls liaan de menfcheu na het onmogelyke: boe zeer
y, door de ondervinding van anderen , hebben kunnen leeTen dat het zo is, doen zy het met eerie rnaate van vertrouwen, die, hoe algemeen ook , niet zeer be!laaiThaar kan gekeurd
worden. De waarheid der zaak is:. Eigenliefde of Zelfbedrog
doet one denken, dat 'er in ons geval iets is, ''t welk eenê
-
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irl.zoudering op den algemeenen regel maakt. Ieder die een
Lot in de Lotery legt is verzekerd, dat één en één allen
den hoogoen Prys kan trekken; maar elk, die een Lot
koopt , neemt de vryheid om te denken dat by zelve die
éénige zal weezen. Dat de tyd onzeker en de dood gewis is zyn overtuigingen van gelvkcn aart ; hoe weinigen nogthans denken , dat hun eigen Leevenstyd vliegt ,
en dat hun eigen Dood met gewisfe fchteden nadert?
Het is onmogelyk allen te behaagen is de troostl'es voor den
Staatsman , als hem het Volkswelgevallen begeeft ; van derf
Staatkundigen, wiens Ontwerpen verworpen worden; van den
Leeraar, die 'de halve Vergadering onvergenoegd na huis laat
gaan, en de volgende keer voor ledig;. banken predikt; van
den Winkelier, die zich van Kalanten verlaaten vindt; van den
Schryver , wiens Werken bykans ongeleezen blyven liggen.
In de daad , de laatstgemelde foort van Lieden vindt zich
aan veelvuldiger teleurtlellingen dan anderen blootgefteld. Zy
loopera gevaar om veragt te worden dóot de Onkundigen,
die niets verftaan; door de Ryken , die niet willen leezen;
door de Vitters , wier wellust het is gebreken te vinden ;
door Lomperts, die zich door niets willen laaten bekooren.
Het is, derhalven, noodig, dat wy een wisfer troosrgro.)d
vinden dan ontdekt kan worden uit de niétsbeduidende heden.
king , dat wy niet kunnen volvoeren 't geen onmogelyk is
En die troostgrond is elk Mensch in Eiaai zich eigen te tnaaken. De behoorlyke volbrenging van onzen Pligt nag
te kort fchieten om de verwagtingen van oenigen te voldoen;
maar, indien wy dit gedaan hebben naar ons beste vermogen
en oordeel , kan het niet misren voldoening te fchenketl aalt
allen, welken te behaagen voor ons van, eenige bednidenis milk
gerekend worden. — Het is onmogelyk, dat ons Gedrag, dus
geregeld, ons het goed gevoelen van oenig ver(landig en bedaard.
oordeelend mensch zal doen verbeuren. Het moge den nyd
opwekken, de jaloufy gaande maaken , et1 zelfs de woede dék
boosaartigheid tergen, het zal nogthans éen ruk van goedkenring blyven. Indien wy ons flipt aan onzen pligt vasthonden
niet sla toejuiching haakende, en voor Beene miskeuring vrée:.
_zullen wy onvermydelyk de eerfle verwerven , en dè
iaatíle teleurftellen. De taal der berisping is, in dit gal;
Wel vethaan , een lofreden ; want wie zou zich íireelrn roet
de dwaaze hoope om braaven en fegten beide seffens te. bèhaagen? Laudari a laudato vis•o, gepreezen te worden ddór`
hem dien iedereen pryst , is eene verdienie van meet daft
gemeene foort. De rest des Menschdoms hebbe mest
friet te rekenen, of althans zo hoog niet te denken vat hunne
goedkeuring, dat wy na dezelve dingen door llinkfche tuiddefen, door vernederende toegeehykheden, of inwilligingen dI&
laag, zo niet fnuod genoemd mogén worden
Nn 3
,

ende

,

)

ic

554 OVER DE BEGEERTE
In de volvoering van eenige Leevenspligten zyn eenige
menfcheu tot eene dwaaling vervallen, die, fchoon niet zeer
algemeen , egter hier verdient gemeld te worden ; ten einde
men dezelve, in alle mogelyke gevallen , vermyde. De bedoelde Lieden zyn zo zeer ingenomen met de enkele vol.
voering van den gemelden Pligt, dat zy zich verheeven oor
boven alle gewoone burgerlyke beleefdheid , en dat,-deln
als hunne zeden zuiver zyn , zy met al dat andere, in dé
burgerlyke zamenleeving, niets te maaken hebben. Ingevolge
van welk grondbeginzel zy zich aan onheusch., zo aan geene
onbefchoftheden fchuldig maaken. Beleefdheid , nogthans , is op zich zelve een pligt. Deeze komt als een
zeer veel vermogend en welgevallig mengzel in het zamen.
llel van Menschliefde; en ik weet geen voorbeeld, in gewyde of ongewyde Gefchiedenisfen , 't geen het verwaarloozen daarvan kan regtvaardigen. Indien het verzuim
daarvan ontftaat uit iemands geaartheid , is het maar at
te dikwyls ongeneeslyk , of zeer bezv,,;aarlyk te verhelpen: doch een goed Man zal , desniettegenstaande , beproe.
ven, wat by hier konne doen; of tragten het te vergoeden door die buitengewoone betooningen van daadlyke goedwilligheid, welke wy altoos gaarne willen aanneemen in ver.
ruiling voor de beleefdite betuigingen en aandoenlykst betoon.
de goeddeadigheid. Gemaklykheid .in het voorkomen,
gefpraakzaamheid, heuschheid van zeden, 'met één woord,
alles wat wy door eene goede opvoeding of beleefdheid verflaan, is volkomen bettaanbaar met Godsvrugt en Deugd. En
wie zou niet wenfchen deeze hoedanigheden aan te kweeken,
wanneer zy kunnen dienen om den weg des leevens effener te
maaken, en de hobbeligheden op dat pad weg te neemen;
wanneer zy dienstbaar zyn om den mensch te trekken tot het
ftreeven na, tot het verkrygen van, die hoedanigheden, van.
welke zy gezegd mogen worden het cieraad uit te maaken?
Zeker is het onmogelyk allen te behangen ; doch geen
inensch is onvoldaan om dat by met beleefdheid behandeld wordt,
en geen mensch , dit durf ik 'er volmondig byvoegen , was
op ftuurschheid, of fchiep genoegen in eene ruwe
ooit geit
behandeling.
>v'Jet één woord. Mogen wy niet beweeren, dat aan allen.
te behangen even zeer eene ongerymdheid Is als eene onmo=
gelykheid? Mogen wy, met zekeren Schryver, niet zeggen
Het zou onmogelyk weezen, wanneer men het onderftondt,
en . het zou dwaasheid weezen , indien het mogelyk was."
Onze najaagingen zyn alle binnen zekere perken omfchreeven,
k1et moge ons wettig belang 2yn, en ons fchadeloos verlangen
tevens • aan een zeker getal te behaagen ; doch wyder dan
deezen kan ons belang, of ons genoegen, zich niet uitfcrekken.
Tem Hotte moet ik bier byvoegen, dat elke pooging, wel-
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Ire wy doen, die onbefiaanbaar is met onzen pligt, welke iets
aan onze deugd onttrekt, onregt begaat, of waarheid fchendt,
hoe voorfpoedig dezelve moge flaagen , eene laagheid is, over
welke wy niet kunnen afzyn ons te fchaamen, en teffens eene
verkryging , welke wy niet lang kunnen houden. — De Schryver, die zyne Leezers vleit, een floers over hunne dwaasheden
trekt, en voedzel verfchaft aan hunne ondeugden, moge, eenigen behaagen, en onder deezen mogen de Perfoonen zyn,
welken by het zyn belang oordeelt te behaagen; maar by heeft
liet pad verlaaten , waar op kloek vernuft treedt , en een
fchándlyken weg opgeflaagen. De Koopman, die, verlies
van neering dugtende , even veel heuschheids en dienstvaar-'
digheids betoont aan den armalen als aan den ryk;len zyner Kaianten , heeft het uiterile gedaan om algemeen genoegen te geeven. Maar, wanneer by zich alleen by de ryken in gunst zoekt
in te dringen , en de waarheid ten opzigte van allen fchendt ,
dan behoort by te gedenken, dat laaghartigheid door verag•
ting gevolgd wordt , en dat zyn leugenagtig gedrag aan den
dag zal komen.

1^7YO EN NAYVER, IN DERZELVER BGUIN'LELEN, VOORTGANG
EN UITWERIiZELEN, VOORBEELDLYK GESCHETST.

()p een der beroemde Schilderfchoolen in Italic, vervaar.
^l digde een Jongeling, GUIDOTTO geheeten, een zo uictlee.
kend Schilderftuk, dat alle Liefhebbers en Kunstregters zich
des ten hoogtlen verwonderden. Allen verklaarden zy, uit éé.
nen monde, dat de jonge Kuntlenaar gewis ten hoogften toppe van kunstroem zou opklimmen , indien by voortging op
dien voet als dit voortbrengzel van zyn penfeel was ingerigt.
Het Kunsthuk , 't welk eene zo algemeene bewondering
baarde, en eenftemmig wegdroeg, werd door twee zyner medeLeerlingen met gansch verfchillende oogen befchouwd.
BRUNELLO , de oudile van beiden, die reeds eenigen roem
hadt ingelegd door Rukken van zyne hand, gevoelde eene
doodlyke kwelling wegens deezen roem , GUIDOTTO toegewaaid, en diens daar door bekomene Kunstmeerderheid : hp
befchouwde al de eer, die zyn Mededinger daar door verworven hadt, als aan hem onttrokken: te welker oorzaake by
tenen geweldigen afkeer tegen hem opvatte , en niets met
grooter drift begeerde, dan te zien , dat deeze den verworven
roem, ten eenigen tyde, moge derven. Hy fchroomde open.
lyk de verdien(ten te wraaken van een Kunstíluk, 't welk de
toejuichende goedkeuring van de beste en bevoegdfe Kunstregters hadt weggedrangen. Zydlingfche aanduidingen (paarde

by niet, om in te boezeroen dat GUTAOTTO de behulpzaams
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een of anderen zyner Leermeesteren heimlyk ge

leend hadt; of by gelief zich, het voor te fi:ellen als een ge
lukkig trefgin, 't welk den nu zo hoog gepreezenen nooit vers
der zou gelukken.
LottzNzo, de andere Kunstkweekeling, dagt 'er geheel anders
over. Schoon nog een zeer jong Leerling , begreep hy, in
volle uitgeftrektheid , de uitfteekenheid van het 1Vleesterftuk
door GUIDOTTO voortgebragt, eta mogt onder de opregttte bewonderaaren van 't zelve geteld worden. Aangevuurd door
de Ioffpraaken die by van alle kanten den jongen Kunflenaar
hoorde geeven, verlangde by, met de hevigile zugt, deeze_
desgelyks te verdienen en weg te draagen. Hy Helde zich
GUIDOTTO voor als een fchoon Modél, en het was het uitere van zyne Eerzug4, hem eenmaal op zyde te ireeven
-want hem te overtreffen , hier van kon by de mogelykheid
niet bevroeden. Nimmer fprak by van GUIDOTTO dan met verrukking , en kon hy de zydlingfche Eeronttrekkingen, door
BRulJzLLO>te werk geheld, met geen geduld aanhooren.
Maar LOIUtNZO liet het niet by denken en woordlyke betuigingen berusten. Met geheel zyne ziel tradt by in het
fpoor van Kunstvordering; by was de eerfte en de laatfte van
alle de Leerlingen in de Tekenzaal, en befteedde t'huis de
vuren, welke anderen in uitfpanning doorbragten, met werken.
Lang duurde het eer by zichzelven eenigermaate kon
voldoen in veelvuldig herhaalde onderneemingen ; Reeds boe.
zeurde by, zyn werk befchouwende, uit : „ Helaas I hoe verre
„ is het nog af van GUIDOTTO1 " Eindelyk , egter, hadt
by het_genoegen van zyne vorderingen merkbaar te befpeuren,.
en , niet weinig lof krygende over een en ander ftukje, waag
te zeggen: „ En waarom zou ik-dehyt,bziclvn
„ geen GUIDOTTO kunnen worden!"
Intusfehen voer GUIDOTTO voort met den palm te ftryken
van alle zyne Mededingers BRUNELLO hieldt het eenigen tyd
tegen hem uit; doch gaf het ten laatften op, en getroostte zich
in zyne minderheid, door kwaadaartige aanmerkingen en vit
LORENZO werkte in ftilte voort, en het leedt-teryn.
langen tyd eer zyne nederigheid hens toeliet een van zyne
(lukken ten zelfden ryde met een van GUIDOTTO voor te
frellen.
Op zekeren dag van 't jaar was het de gewoonte, dat alle
de achilderkweekelingen hunne beste f[ukken in eene openbaare Zaal ten toon fielden. Daar wierd derzelver verdienfre
ftaatlyk beoordeeld door een uitgeleezen getal van bevoegde
Kunstregters, en een Prys van geese geringe waarde aan den
Vervaardiger van het fchoonfte Schilderftuk toeeeweezen.
GUInolTo hadt voor deezen Feestdag der Kunfte een Stuk
vervaardigd , 't geen, zyns oordeels , alle voorige overtrof.
Juist 's avonds vór den Vertoondag hadt by het voltooid, en
slieta
-

.

sS7

17YD EN NAYVER GESCFHETST.

filets ontbrak 'er aan, dan het, ter verbetering van het cola.
tiet, met een dun vernis over te firyken. — De kwaadaar.
tige IIRUNI;LLO wist, door een hem welgelukte list, in den pet,
dit vernis bevattende, eenige druppels te laaten vallen van eerie
toebereiding, welker uitwerking geen ander kon weezen, dan
dat al de fchoonheid en luister van het Schilderftuk te eerie maal verlooren ging. -- GL:DOTTO ftreek by kaarslicht dit
vernis over zyii Schilderftuk , en hing vervolgens , hoogst
voldaan over zyn werk, en in de vollle hoop van den gewoonen gelukkigen uitfag, zyn Stuk in de Zaal, tot den dag van
_ orgen.
m
LORENZO hadr, zich ook tot dien dag, maar met een beevend hart, gereed gemaakt. Met zeer veel arheids hadt hy
't geen hy nederig hoopte dat niet zeer-enStukvolid,
verre beneden GUIDOTTO'S vroegere Kunsthukken zou gewaardeerd worden.
De belangryke dag der Kunstbeoordeeling kwam. De Kunstregters vergaderden, en traden in de groote Zaal, waar de
gordynen terttond werden opgehaald, om met vollen dag de
Meesterflukken te befchouwen. Allen gingen zy, vol verwagting van iets heerlyks te zullen zien, na het Schilderfiuk van
CRurDOTTO. Maar, ziet, in ftede van dat fchoone , tref.
fende en meesterlyke, 't geen zy op dat paneel verwagtten,
zagen zy eerie elendige doodfche vlakte, vol verwarring en
leevenlooze kleuren. „ Zeker," riepen zy uit, „ dit kan
„ cvtDOTTO's werk niet zyn!" De ongelukkige Jongeling tradt
zelve te voorfchyn; en, de deerlyke verandering, welke zyn
Kunstftuk ondergaan hadt, ziende, borst hy in een vlaag van
finerte en fpyt uit; roepende dat hy bedroogen en bedorven
was. De laage en niet diep genoeg te veragtene anu
NELLO, in een hoek als weggedooken, fchiep een boosaartig
,vermaak over zyn g'efpeelden trek , en in de fpytvervoering zyns
Kunsrgenoots. LORENZO voelde zich weinig minder dan
GUWDOTTO zelve aangedaan. ,, Een trek 1 bedrog! (riep
by uit.) „ In de daad, myne Heeren, dit is GUrnoTro's werkt
• niet. Ik . zag dit eigen Stuk toen het half voltooid was ,
,,, en toen reeds was het allerheerlykst. Ziet de omtrekken ,
en oordeelt hoe het geheel moet geweest zyn vóór dat eert
„ fchendzieke hand zich daar aan zo, kunstonteerend vergreep !
Alle de aanfchouwers voelden zich getroffen wegens den
edelmoedigen yver van welken LoaENZO gloeide, en deelden
wel diep in het ongeluk GuIDOTTO overgekomen: doch het
was onmogelyk den Eerprys toe te wyzen aan diens Schilder.
(tuk, in den ftaat waarin zy het befchouwden, zo zeer onti•uisterd, zo deerlyk gehaavend. De Kunstregters bezagen alle
de andere ter beoordeeling voorgehangene Stukken, en dat van
LORENZO , tot dien tyd we by hun een onbekend Kunftenaar,,
kreeg eerie groote meerderheid van ftenimen tot den Ee;prys.
In-
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Ingevolge hier van werd de Eerprys LO?ENZO toegeweezeri.
Dan LORENZO, dien ontvangende, vervoegde zich onwiddelyk
na GUIDOTTO , en boodt hem den Eerprys aan ; zeggende:
V, Ontvang, 't geen verdiende, buiten tegenfpraak, u zou toe.
„ geweezea hebben, indien de laag(le kwaadaartigheid en vuilVoor my is
tic Nyd u 'er niet van ontzet hadden.
,, het eers genoeg u de naaste te komen. Indien ik, in 't
vervolg van tyd, 'er na dinge om u te evenaaren, 't zal
„ door middel van opregte mededinging weezen, niet door behulp van bedrog en verradery!"
LoRENzo's edelaartig gedrag droeg de hoogíie goedkeuring
weg onder de Kunstregters, die, in 't einde, bellooten, voor
deeze keer, twee gelyke Pryzen uit te reiken: dewyl, indien
GornoTTo den Eerprys in het Schilderen verdiend hadt, LoRErzo dien der Deugd verdiende.

DU STORM OP ZES?.

Fragment.
— --- Grootsch zyn de Tooneelen der Natuur, ontzet
werking der groote wateren der Zee, daar, waar een-tend
orkaan de floutfte harten doet beeven ; dan, wie maalt zulk
een verbaazend tooneel naar waarde ? het grootfte penfeel
is buiten flaat om alle deszelfs byzonderheden te fchet.
zen , byzonderheden , majestueus en eerbiedwekkend ,
daar de waarfchynlyke nabyheid' des doods den kloekmoedig.
lien doet fidderen: en, wie ooit de wonderen der gefchapen•
held, op het vloeibaare Element , heeft aanfchouwd, zal de
waarheid myner gezegden bevestigen.
Langzaam beginnen zich de voortekens van een der allergedugtlle verfchynzelen, die de Natuur byna oplevert, aan den
Hemel te vertoonen ; grauwe dikke wolken , op wier dreigende gedaante dood en vernieling te leezen is , verfchynen
aan den gezigtëinder,, klimmen al hoger ep , breiden zicit
al verder uit, om, als 't ware, den geheelen Hemel met een
droevig zwart te overdekken, en een flaatig rouwkleed over
het e•nflig gelaat der nog ftille Zee te ontrollen : geen windje
wappert in het wand der logge Scheper. — en wel ras worden alle zeilen geftreeken. Hoe ftil is thans alles! even of
Gene angftige verlegenheid de Elementen bezielt, om zich te
wapenen rot eenen ontzaglyken tweeftryd : daar het gedruis
der catrollen , het raazen der touwen, en her ophaalen der
zeilen, in het oor der Schepelingen klinkt, even, als het gefch ifel van de fpade eens Doodgraavers by her zwygende graf
,Nu blyit alles nog eenigen tyd eenzelvig, vol dreigende ma.
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jefteit; nog zyn de golven der Zee ftille. Daft, --- op eens
hoort men den vreeslyken donder ratelen, die van den eenes
tot den anderen Pool fchynt voort te rollen; en de gan(che
Zee wordt wederklank ! De donderdagen herhaaien en verdubbelen zich ; terwyl vliegende blixemftraalen , onophoudelyk,
door het ruim des Hemels fchieten, en de oppervlakte der
wateren met eersen akeligen flikkerglans als verlichten. Na
nu breekt een vreeslyke wind los, of liever onder
wanden vallen met eene yzelyke verwoedheid te--fcheidn
gen elkanderen aan , en fiormen , met donderend gedruis en
woedend geweld, op het zoo fel geflingerd Waterkasteel;
huilen door de touwen , en dreigen hetzelve met eene gewlsfo.
vergruizing.
Nu vertoont de Zee een tooneel van -woedefade golven
nu verheffen zich de baaren tegen elkanderen als bergen', die
het Schip met zich op hunne akelige hoogten verheffen, om
het des te dieper te doen nederzinken in den gaapenden afgrond, tusfhen de van elkanderen gefcheide golven — nu
wordt het gerommel des donders , door het bulderen der
orkaanen , verdoofd ; het geroep der Schepelingen en het
uoodgerchrei der zich in angst bevindenden vermengen zich
met het verwoed gehuil der . telkens aangierende winden .
die , geduuriglyk , en als met verdubbelde woede , op het
flingerend Schip aanvallen, en hetzelve net eene oogenblik.
lyke ,gewisfe vernieling bedreigen — en , zie daar het begin van hunne langgevreesde vernieling ! de groote Most
breekt , en flort, met _ een fcheurend gekraak , ter neder.;
terwyl de ontembre golven het flingerend Schip vol waters werpen , zo dat de rampzalige Schepelingen ',het
naauwlyks ledig kunnen houden. — Hoe arbeidt nu elk
met verdubbelden moed, om de lasaken "'van" den tegengritn.
menden dood, ware het mogelyk, te ontgaan. Vrees en hoop
is op ieders gelaat getekend ; elke opflag hunner oogen is
angst , en elke afgebrooken klagt een noodgebed aan dien
God, wien zy nu kennen, en aan wiens Alntagt zy nu gelooven.
En zie daar het tyditip gebooren , dat iéder zich voorfielt,
dat hunne reeds kraakende en fel geflingerde Waterwooning,
eerlang, zal verbryzeld worden — in een verwoest wrak ver
zal , op welks verftrooide overblyfzels zy mooglyk-gadern
nog eenige weinige oogenkbl(kken hun droevig noodlot zullen
bejammeren, en dan ., dan met dezelve ten gronde gaan,
of misfchien naar een flamed gevoerd worden , waar zy, onder de wreedheid van ontmenschte. Menfchen, de groottle
onaangenaamheden zullen moeten finaaken onaangenaam
-hedn,
voor hun veeltyds erger dan de dood.
Akelige omftandigheden! elk hunner denkt om het geliefde
leven, om agtergelaatene Ouders, Vrouwen en Kinderen.
Dan eindelyk bedaart het onweder; de hevige winden vermin-A-
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minderen; de Benders brullen nog — doch ilegts van verte:
en alle verfchynzelen van eenen haast eindigenden fcorm vertoonen zich. De dageraad der blyde hoop gaat op , en
glanst reeds op het afgematte gelaat der Schepelingen ; en

de angst ver^iwynt , eindelyk, geheel.
Hoe wonderlyk , hoe onbevatbaar,, moet de overgang der
hartstogten zyn, by deezen

aanblik!

Maar nu ziet men ook te gelyk de gevolgen van het afge•
loopene tooneel; men ontdekt wrakken van vernielde Schepen, elendige overblyfzels van Vaartuigen, van zyne bewooners verlaaten, en thans een fpeelbal der woeste eu alles ver
golven geworden. --- Ongelukkige Natuurgenooten!-nield
gylieden zyt van uwe Vrienden en Bekenden, ja van onder de
levenden, verdweenen , en zyt niet meer! daar alle uwe gemaakte plannen , en uitzigten , en arbeid , met u verlooren gingen.
Zoo doet de gedugte fiorm de !loutfte harten beeven,, en
fmoort hun fineekend ach in de opgeruide baaren , daar dezelfde form de reeds

aan hun leven wanhoopenden behou-

den doet aanlanden.
Welke Tooneelen! Komt hier, gy verlaagde Weezens,
die met alles fpot , en met de wyze befiering van eene oppertie Oorzaak lacht! Spreekt
wie dondert in de Wolken? wien -hoort gy in de formen loeijen ? Spreekt
wie fluuwt de golven , dat ze zich als bergen verheffen?
wie - is het, die donder en form voortbrengt ? Het brult u
alles toe: 0 Verwaaten fchepzel, het is de Schepper van 't
Heelal, die alle deeze Wonderen werkt!
J.D.V.

Hellevoetfluis.

ZENE OPMERKING VAN DEN AARTS-DIACON, MR. PALET; OVER
DE HERVORMING IN KERK EN STAAT..

ank verdienen allen, die den last onzer Bezwaaren maar
D
met één hunner vingeren aanroeren. En kan ik niet na.
laaten aan te merken, dat, wanneer een Man, die een oude

en gevestigde Infelling aantast, dit doet met gevaar, 'er wel
zullen gevonden worden, die Veranderingen zullen voor-nige
flaan en doorzetten , behalven Lieden van meer Moeds dan Voor•
zigiigheids, van meer Opregtheids dan Voorzorgs; Mannen van
een vuurigen en doordryvenden aart : en dat, gevolglyk , wanneer
wy de Verbeteringen zullen afwagten , tot dat het bedaarde en
hoogst voorzigtige gedeelte des Menschdoms daar van een begin
maake; tot dat Kerkhoofden die begeeren, of Staatsdienaars
dezelve voorflaan, dan durf ik wel voorfpellen, dat wy,
(zond:r tusfchenkomst des Allerhoogilen,) zullen blyven die
WY zyn, tot de Herftrlling aller dingen!
,

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

ZAMENSPRAAK, TUSSCHEN MERCURIUS, SOCRATES, EN
EENEN HEDENDAAGSCHEN WYSGEER.

Door wylen Mr. BEATTIE, (den ,langen) (*

).

ercurius. Kom herwaards, Socrates! ik wenschte u
te brengen by. een Hedendaagsch Engelsch Wysgeer.
Socrates. Schoon ik nimmer, voor my zelven, groote
aanfpraak maakte op de Wysbegeerte, heb ik het altoos
daar voor gehouden , dat kennis te maalren met wanre
Wysgeeren eene hoogst verlangbaare zaak, was. Ik verliet de wereld zonder fpyt , in de hoope , dat ik, in dee-_
ze Gewesten , het gezelfchap en de verkéering zou aantrefera van de wyze Mannen der Oudheid. --- Waar
is, bid ik u, de Perfoon , niet welken gy voorhad my
in kennis te brengen?
Mercurius. Zie na den Styx. Ontdekt gy daar niet
een groot vet Man, zeer keurlyk uitgedoscht; herwaards
komende, met een kleinen hoed onder den arm?
Deeze is de Wysgeer, dien ik bedoel.
Socrates. Zulks zou ik uit zyne kleeding bezwaarlyl
opgemaakt hebben. Maar ik neem hem niet .kwalyk ,
dat by zich in kleeding fchikte naar de gewoonte van
zyn tyd én Iandgenooten, in zo verre zulks noodij mógt
Meezen bm het voorkomen van byzonder te z y n`te ver
myden. Neen. Ik wil hem agten als een `Vyser
dat is als een Vriend van Waarheid en Deugd, Zyna
klee,

(4) Wy voegen 'er ien Jongen by, om hen te onderrcheiden
van zynen Vader, den, in ons Land, door veele zvner vertaalde
en hoogfchatbaare Schriften, bekenden 1 . BEATTIE. Wy zullen derf
Zoon, der geleerde wereld te vroeg on«oogen, nader onzent:
Leezeren doen kennen, en meer van hem mededeelen;
,

MENG. 1796. No. 13.

C^0

562

ZAMENSPRAAK, TUSSCITEN MERCURIUS,

kleeding en verdere opfchik raakcn my niet. Van
welk eene Weetenfchap heeft hy de grenzen wyder uitgezet? Met welk Bene nieuwe Ontdekking heeft hy den
voorraad der menschlyke kundigheden verrykt ? Of is
hy gelukkig geflaagd in de Beginzelen der Zedekunde,
door anderen vastgefleld, op te helderen? ----.. Zyne
Landgenooten, heeft men my berigt, hebben, in den laatfen tyd, groote vorderingen gemaakt in kundigheden,
waar van men, ten mynen leeftyde, weinig wist; als de
eigenfchappen der Stof e, de Starrekunde: heeft hy zich,
in dat vak, onledig gehouden?
Mercurius. Ik weet niet dat hy zulks gedaan hebbe.
Socrates. Hy zal misfehien zyne nafpeuringen bepaald
hebben tot den . aart. van 's Menfchen Ziel, en mogelyk
heeft hy door nieuwe bewyzen de zaak der Deugd onderf'eund -- of de Vryheid zyns Lands op hegter grondflagen gevestigd ?
Mercurius. Ik vrees dat hy de kennis van 's Menfchen
Ziel door geene nieuwe waarneemingen, of door het bevorderen der waarheid, uitgebreid heeft; j a ik twyfel, of
by wel geloofde, dat 'er zodanig iets, 't geen wy Ziel
noemen, in 't Heelal beftaat.
Socrates. Mogelyk is hy een Wiskundige ?
Mercurius. Als zodanig heb 'ik nimmer van hem booren fpreeken.
Socrates. Veele Weetenfchappen zyn , zints myn vera
trek van de Aarde, tot volkomenheid gebragt; en men
heeft daadlyk veele zeer groote Ontdekkingen gedaan. Ik
bid u, Mercurius, zeg my, in welk opzigt deeze Wysgeer de paalen der menschlyke kundigheden uitgezet, of
het geloof bevestigd heeft?
Mercurius. Waarlyk, ik vind my verlegen te zeggen,
waar in hy het geloof verilerkte; of gy zoudt het ver
geloof moeten heeten , de poogingen , door-ílerkingva
hem aangewend, om de Menfchen aan alles te doen twyfelen -- te doen twyfelen aan 't Beftaan van GOD, van
Geest, van Stolle, van Zichtelven.
Socrates. Zo is dan die Wysgeer eer. Scepticus, eens
Twyfelaar. Dit is een Chara&er, aan de wereld, in mynen
leeftyd, gansch niet onbekend. Maar het verwondert my,
dat de Britten, die (zo men my verhaald heeft) hun Land
gezuiverd hebben van een veel min fchadelyk Dier, den
Wolf, een Twyfelaar onder zich duldden. — En
noemt gy, Morcuriws, zulk een Weezen een Wysgeer?
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Mercurius. Ik geef hem flegts den Naam, dien andeten hem toegevoegd hebben. Gy hebt voorheen de :Twyfelaary beftreeden ; en ik zot-het een geluk rekenen
indien gy deeze arme ziel, ten minften voor een gedeelte,
wilde zuiveren van het verderf; 't welk 2y ovér' ztchzelHy zou dit voor eene gunst moeve gehaald heeft.
ten rekenen: want, indien hy, langs deezen weg, niet gezuiverd worde, zal het, langs enen anderen, 'veel min
aangenaamen i moeten gefchieden — Maar hy is reeds
digs by ons genaderd. — Nu, myn goede Griekfche Wys=
geer, wapen u met al de kiagt uwer Wysbegeertet fchik
alle uwe bewysredenen in-orde; 'rust u toe met opbelderingen, fcherp uwe redekunflige' wapenen, doe de fnede
van uw vernuft werken, en het vuur uwer verbeeldings.
kragt, het vermogen uwer welfpreekenheid, en liet trefbende van uw - -Socrates. Zagt, myn Vriend! gy weet ik_onderkheiddd
my nimmer als een Grootf"prèeker. Altoos heb ik het ge=
iaoeg geoordeeld iemand te overtuigen , zonder" hein te
overbluffen, of in een boek te jaagen. Liever wilde ik
íleeds uitlokken dan dringen; Want 'er is in de menschlyke natuur eene ílerke geneigdheid om aan geweld viederftand te bieden, en eene niet min fterke om het aait
zagte overtuiging gewonnen te geeveh.
Mercurius.- Zal ik hem dan by u inleiden als 'tot deft
eerbiedwekkenden Socrates , den Voorstander der Deugd,
by welken hy- komt, niet om' tot het omhelzen der waar =
beid gedrongen , maar om .'er zagtlyk toe overgehaald
te worden? Denkt gy, dat ' een wederbarftige ziel, 'die
niet wil bukken voor eenti, grootere magt, door eene veel
mindere zal worden te onder gebragt?
Socrates. Meld hem noch! Naam, nacri myn Chá;
ra&i er. Ik wil, in dit geval , even als in veele voorgaande, liever voorkomen als 'een .éervoudig Man, dan
als cen Wysgeer. ` Ik wil liever fchynen de Twyfelaary
te begunfligg en, dan tegen te 1lreeveri; want dan zal by
my willen hopren, zonder iets te duchten, en zal ik ge'
legenheid vinden om myn gevoelen te zeggen over eenig
Van zyne Stellingen , zonder in de verdenking te vallen
dat ik eenig oogmerk nebbe, of om hem te wederleggen,
of belachlyk ten toon te ftellen.
Mercurius. 't Is goed. Ik zal my naar deeze on=
derrigting fchikken. ---- Dan hy is hier by'ons. .
Croote en geleerde Heer'! ik verzoek u te mogen inieiderf
0o2
—
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den -tot deezen mynen Vriend , een eenvoudig Man,
die op Wysbegeerte noch op Geleerdheid eenigen eisep
maakt ; maar met eeníge opmerking uwe Proeven ge.
leezen heeft. — Vriend, (zich tot .Socrates wendende)
dit is de zeidzaame Man, dien gy zo dikwyls gewenscht
hebt te zien. Deeze is de Wysgeer, wiens Schriften zo
zeer bewonderd worden in Europa, 4j7a, Africa en
America; Schriften, door veelen geleezen, door weinigen
verftaan, en die allen overtuigen.
Socrates. Ik reken my, gelukkig in kennis gebragt te
worden met een zo groot Man. Dat veelen diens Schriften leezen, en dat weinigen dezelve verftaan, kan ik gereedlyk veronder[lellen ; maar veroorlof my te twyfelen,
of door dezelve immer iemand overtuigd werd.
Hedendaagfche Wysgeer, Zagt , myn Heer ! niemand
door myne Wysgeerige Schriften overtuigd! wat meent gy
daar mede ?
Socrates. Verre zy het van my dit te zeggen. De Hemel verhoede zulks! — Neen — ik heb ongelyk — ik
vraag u verfchooning, myn Heer! — het Geval verhoede
zulks -- hou! ik heb weder ongelyk -,. de Noodzaaklykheid verhoede zulks — of Niets verhoede, dat ik eenig
ding, of niets, zo zou vastnellen. Ik zeide alleen,
dat ik twyfelde of ooit iemand daar door overtuigd werd.
— En vergun het my te zeggen , myn Heer! dat gy
een aartig flag van een Weezen zyt, en dat uwe begin.
zels weinig met uwe daaden f rooken, indien gy daar aan
niet even zeer twyfelt.
Hedendaagfche Wysgeer. ó, Myn Heer! ik dagt dat
gy met my wilde fpreeken in de taal des gemeenen leevens.
Wysgeerig geiprooken, hebt gy gelyk. Ik twyfel
of myne Schriften immer iemand overtuigden: ik twyfel
of ze ooit gedrukt of uitgegeeven werden. 8 ja,
buiten twyfel, myn Heer! ik twyfel aan alles zeer.
Socrates. Maar zeker, deeze uwe befpiegeling kan niet
welgegrond weezen. Is het mogelyk, dat gy, met een
ernstig vertrouwen, twyfelt of uwe Schriften ooit overtuiging te wege bragten, of ooit in druk verfcheenen ?
Hedendaagfche Wysgeer. Maar ik zeg u, myn Heer! dat
ik daar aan twyfel met zo veel zekerheids als ik het geloof.
Neen, ik meen als ik twyfel aan myn eigen Bettaan!
Socrates. Gy gelooft dat gy daar aan twyrelt?
Hedendaagfche JPysgeer. Ja, myn Heer! en een ieder,
die myne Proeven geleezen heeft zal, indien by een
zegt,
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regtfchaapen Wysgeer is, gelooven , dat hy ook hier
aan twyfelt.
Socrates. Ik bid u, denkt gy het meer guntlig voor
het beginzel van algemeene Twyfelaary,, te gelooven dat
gy twyfelt, dan te gelooven dat gy niet twyfelt?
Hedendaagfche Wysgeer. Ik zeg u dat gy niets van
de zaak verftaat. En, om u hier van te vergewisten,
twyfel ik of myn geloof in myne twyfeling weezenlyk is,
of niet. -- Dit moet ik, volgens myne beginzels, doen;
want ik heb gezegd, ipfe dixi, dat een waar Wysgeer
zo wel wegens zyne twyfelmgen , als wegens zyne overtuigingen, twyfelt.
Socrates. Volgens uwe beginzelen , gelooft gy in geen
ding, doet gy wel?
Hedendaagfche Wysgeer. In geenen deele. Als een Wysgeer geloof ik niets met zekerheid; en ik heb gezegd, dat
hy , die iets met zekerheid gelooft, een Gek is.
Deeze uitdrukking moge u wat onbefchaafd klinken;
maar niemand myner Vrienden hadt 'er ooit iets tegen.
Socrates. Gy fcheent te denken, dat gevestigde twyfeling geloof influit, — influit uw geloof aan uwe twyfeling.
Hedendaagfche Wysgeer. Ja, ik erken dit!
Socrates. Dan kunt gy noch aan eenig ding gelooven,
noch aan eenig ding twyfelen ; naardemaal het eerfle
rechtílreeks geloof veronderftelt, en het laatfte ingewikkeld. Zo dat uw ziel zich nooit met eenige gedagten in
't geheel kan bezig houden: want, indien dit zo ware,
zou zulks influiten iets, of van geloof of van twyfel, ten
aanziene van die gedagten, of van uwe wyze van denken
daar over. Maar gy erkent , dat twyfeling influit
het geloof dat gy twyfelt. Derhalven kunt gy niet denken zonder te gelooven; en daar gy, volgens uwe beginzelen, niet kunt gelooven, zo kunt gy, volgens die eigen.
fte beginzelen, niet denken.
Hedendaa /che Wysgeer. Ik zeg u, oude Heer! dat gy
niets van cie zaak begrypt; en dat gy zyt — neen, dat
ik twyfel of gy niet zyt een van de hardnekkigfte , onbefchoftf'ce, onwelopgevoedffe — -- —
Mercurius. Met uw verlof, myn Heer! dat ik u in
de reden val. Maar ik moet u herinneren, dat gy
fpreekt met iemand, die u in Wysbegeerte gelyk is..
Ik moet u ook zeggen, dat gy een vreemdeling
zyt omtrent onze gebruiken; dat het uw belang niet
zal
Dolt
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zal weezen, hier eenige Leer ílaande té. houden, welke

g y riet gelooft: want, indien zodanige begrippen niet

kunnen uitg°dreeven worden door 'een onderhoud met
,Socrates, dan zal men moeten beproeven of zy befla^id
zullen weezen tegen -- — -fle^le zdaagfcl^e Wysgeer. Socrates, myn Heer! is een
Perloon voor wien men begrypen moet dat ik groote
hoogagting heb ; het is fatzoenlyk in de beste gezel
eerbied te fpreeken. Toen ik my-fchapenvmt
te Parys bevond, noemde men my (en myne Vrienden
beantwoordden zulks. beleefd met den weerklank) dc Soirate Moderne.

Mercurius. Dat zy zo.: maar dit doet thans tot de zaak
niets. Vaar voort, indien liet u behaage, in het gefprek
met Socrates.
. iledendaagfche Wysgeer. Ik ontken niet, dat, volgens

't geen by gezegd heeft, het duidlyk genoeg blyke, dat,
indien de Ziet befiondt, en zich met denken kon bezig
houden , de eerfte beginzels van nafpeuring op geloo

zouden moeten gegrond

zyn,

Maar, naardien ik

het be-

Iaan der Ziele ontken , en gevolglyk van denken, is he
voor my niet noodzaaklyk, toe te ttaan, dat iyn reden
raakt.. De Ziel,-haveling.mybfp enigzs
glhoewet dezelve moet gelooven, indien zy denkt, zal,
nogthan^, indien zy niet denkt, even zeer mogen twyfelen. -- Dit is myne Leer. En ik durf verklaaren,
dat , terwyl ik my op aarde bevond, 'er eenigen waren
die zich op de kennis van deeze Leer toeleiden, en veelen
olie dezelve omhelsden.
Socrates. Dat wil ik gaarne gelonven. Zelfs in uw
eigen huis moet gy veele Leerlingen gehad hebben,
Elke Stoel in uw fpreekvertrek hadt ten minfi:en eeni-.
ge kennis van de menschlyke Natuur; en de Tafel, op
welke gy uwe Proeven gefchreeven hebt, kon een fluk
van Twyfelaary niet min fneedig dan gy zelve behandelen.
IIedendaag the Wysgeer. Foei, Socrates! het is benen
den de waardigheid van eenera Wysgeer, zo ongerymd te
praatera. Welk een hoop van onbeftaanbaarheden helbl
y hier op een geflapeld ? Gaf ik immer, op den
verften affiand zelve., te. verftaan, of kon ik ooit gelooven, dat een Tafel of een Stoel kon redenkavelen gelyk
ik: of veronderf ellen, dat een fluk ongevoelige i}ofl'e met
^nenschl.yi;e hoedanigheden voorzien was?
a^o
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Socrates. Eer ik u hier op eenig antwoord geeve, zal
ik vooraf, met uw verlof, eene vraag doen ten opzigte
van Niets, dat denkbeeld, of woord, waar op gy zo zeer
gefield fchynt. Is dit Niets, ten aanziene van doffe, by
voorbeeld, ontbloot van de hoedanigheden van grootheid
en vastheid , weezenlyke eigenfchappen der Stoffe? En
ten aanziene van de Ziel, is het dan niet ontbloot van
alle de hoedaiiigheden der Ziele?
Hedendaaa fche Wysgeer. Ik verftaa deeze vraagen niet
recht. Maar ik flaa toe , dat een Nietwveezenheid geene
hoedanigheden kan hebben.
Socrates. En wat is uw denkbeeld van Onderfcheid ?
Zoudt gy twee zaaken verfchillend noemen, die beide
dezelfde hoedanigheden bezaten ?
Hedendaagfche Wysgeer. In geenen deele. Wanneer
men van twee dingen als verfchillende fpreekt , moet
men daar door begrypen, dat het eene eenige hoedanig
bezit, welke het andere derft.
-heid
Socrates. Wel nu dan , indien Gy en uw Tafel onderfcheiden zyn , moet dan niet eeg van beiden eenige
hoedanigheid of hoedanigheden hebben, die de ander
derft? En naardemaal Niets geene hoedanigheid, welke
ook, kan bezitten; en dewyl Gy en uw Tafel (volgens
uwe Befpiegeling) niets zyn , kan ook geen van beiden eenige hoedanigheid bezitten. Weshalven gy, wanneer gy het beftaan van Stoffe en Geest lochent , met
de daad erkent, dat dezelfde zaak, op denzelfden tyd,
hoedanigheden bezit en niet bezit. En gy zult bevinden , dat dit het éénig voorbeeld niet is van zulk
eene tastbaare ongerymdheid in de redeneering der Twyfelaaren: gy zult' bevinden, dat in meest alle de begin#
zels uws ftelzels, zo verre het de Twyfelaary betreffe,
foortgelyke tegenzeggelykheden fchuilen.
Hederadaagfche Wysgeer. 'Er fchynt eenige ongerymdheid te fchuilen in de veronderftelling dat Geest, en
Stoffe niet bettaan : dewyl zy blykbaar verfehillen , en
derhalven :„ánderfcheidene elgenfchappen moeten hebben.
Maar
Socrates. En gy fchynt te erkennen, dat, indien , de
Ziel beftaat, algemeens Twyfelaary onmogelyk is, dewyl deeze noodzaaklyk een gebrek van allen denken influit, 't welk onbeftaanbaar is met den aart der Ziele.
Hedendaagfehee Wysgeer. Misfchien zou, uit het geen
aangevoerd is, het beflaan der Ziele en de onmogelyk0o 4held
,
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beid van algemeene Twyfelaarye genoegzaam zeker zyn
voor het gros des Menschdoms. Maar gy zyt niet
bedagt, myn goede Heer! dat ik eene Helling beweer,
die de kragt van alle tegenbewyzen ontzenuwt. Ik
beweer, dat de Zinnen en het Geheugen bedrieglyk zyn,
en dat, by gevolg, niemand zekerheid kan hebben van
de weezenlykhcid van 't geen by ontwaar wordt, of zich
herinnert: weshalven wy ons door geene redeneering moe
laaien overtuigen: daar wy, en blootflaan om die ver--ten
keerd te begrypen, en te vergeeten.
Socrates. Het is vreemd , als gy ten deezen opzigte
niet ontwaar wordt, dat uwe bewyzen blootstaan voor dezelfde tegenwerpingen als die uwer te g enftreeveren.
Maar, dit overgeilaagen, welke reden hebt gy, om te beweeren dat de Zinnen bedrieglyk zyn?
Hedendaagfche Wysgeer. Staa my toe deeze vraag met
eene andere te beantwoorden. Heeft niet het menschdom
in 't algemeen overeengetlemd, om het vermogen van be
vatten, het voorwerp dat bevat wordt, en de werkzaam beid der bevatting zelve, met één en denzelfden naam
te beftempelen ? hier door aanduidende, dat deeze
drie, naar het algemeen aangenomen volksbegrip, weezenlyk dezelfde zaak zyn. Nu, het vermogen am te bevatten is 't geen wy de Ziel noemen : en wanneer iemand zegt, myn gezigt is zwak , moet ook de bevatte'
zaak aldus weezen; en wanneer iemand zegt, ik zie een
vreemd gezigt. En dus geeven de zinnen geen kennis van
dingen buiten de Ziel ; maar alleen van de zodanige, als
daarin begreepen zyn.
En kunt gy, in goeden ernst, denken, dat
Socrates
de menfchen, in 't algemeen, wanneer zy een Rivier of
een Berg zien, gelooven, dat die alleen in hun elge Ziel
beftaat? Breng my eenig mensch van gezond verfland,
die zo denkt, en ik zal uw gevoelen omhelzen. Maar gy,
zult bevinden, dat de menfehen nooit het zelfde woord
gebruiken, om dingen aan te duiden, welke zy gelooven
dat geheel verfehillen. --- Wanneer gy Londen ziet
van Highgate-Hill, hebt gy dan geen gezigt van Lon.
.

Hedendaags he W ysgeer: ja.
w nncer gy een Tekening van Londen in
't verfchiet befch&uwt , hebt gy dan geen ge, iet vary
jonden
ede, daag)/:c UJysgeet•. Ongetwyfeld..
:

^S`ocrates. En
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Socrates. Volgt hier uit, dat de Stad Londen en de
Aftekening daarvan een en dezelfde zaak zyn; of dat,
als gy de Aftekening in uw zak hebt, gy ook de Stad
Londen in uw zak bergt?
Hedendaagfche Wysgeer. Neen. — Ik erken 'er fleekt
iets in 't geen gy zegt. Maar, fchoon ik eens toeítond , dat de Zinnen niet bedrieglyk waren, 't welk
geen Twyfelend Wysgeer immer erkende, of ooit kan
erkennen; dan moet ik nog ftilfl;aan en aandringen op de
bedrieglykheid van het Geheugen: deeze alleen is genoeg
om alle andere bewyzen te ontkragten: want, indien wy
niet zeker gaan omtrent het geen ons Geheugen opgeeft,
hoe kunnen wy dan vastheid hebben omtrent de Befluiten uit de opgave opgemaakt?
Socrates. Het behaage u, op een of twee Vraagen,
my te antwoorden. Indien duizend Man dezelfde zaak,
op denzelfden tyd, waarnamen, en elk van die duizend,
afzonderlyk gevraagd, 'er hetzelfde Uefcheid van gaven ;
zou zulks ten blyke trekken van de naauwkeurigheid
hunner waarneeminge , of van derzelver onnaauwkeurigheid ?
Hedendaagfche Wysgeer. Van derzelver naauwkeurigheid.
Socrates. Indien duizend Menfchen zich dezelfde zaak
met dezelfde oniftandigheden herinnerden ; zou dit een
bewys weezen van de ftiptheid of de bedrieglykheid van
't Geheu gen?
Hedendaagfche Wysgeer. Van de fliptheid.
Socrates. En zou, onder de veele duizenden, die de Gefchiedenis geleezen, met aandagt geleezen, hebben, uws

bedunkens, één enkele van gezond verfland gevonden
worden, die in zyne herinnering van de gewigtigfte en
minst betwiste gebeurtenisfen, door de Gefchiedfèhryvers
geboekt, van de rest verfchilde? Zou iemand, by
voorbeeld, beweeren, dat JULIUS CESAR niet vermoord
was door Zaamgezwoorenen; maar opgehangen om Schaa=
pendievery ? Dat WILLEM DE I Engeland niet, maar
Nieuw Zeeland, bemagtigde? Dat de Romeinen de Stad
Carthago met twee en veertig Ponders befchooten? Dat
sci io met een kogel HANNIBAL trof , zo als deeze gereed ftondt om in een Lugtbol te Etappen? — En indien der Menfchen geheugens zo zeer bedrieglyk waren,
en by gevolg fleeds verwisfelende, hoe kunnen dan hun.
Qo5
n^
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ne herinneringen der gebeurde zaaken zo naauwketírig
zamenftemmen?
Hedendaagfche Wysgeer. Socrates, ik heb geen geduld
meer om langer na u te luisteren: uwe bewysredenen
worden verward; en indien gy voortvaart op zulk eenen
onwysgeerigen trant te redenkavelen, dan is 't best dat
wy het onderhoud afbreeken.
Mercurius. l\iisfchien zult gy het niet zo gemaklyk
vinden , als gy u verbeeldt, om buiten het bereik van
Socrates en het gezond verfland te komen. Bedenk
waar gy u bevind. — Parys en Vet-fail/es liggen hier
ver van daan. Geloof my, het zal hier uwe zaak en belang weezen, wat dit ook in de andere wereld geweest
hebbe, te luisteren na de Waarheid, en toe te ftemmen als gy overtuigd wordt. Wederftreevende hal
gelden niets in deeze Ge -tlarighednTwyf
-westn.
Hedendaagfche Wysgeer. Ik bemerk dat deeze zaak
vry ernftig begint te worden. Indien gy my noodzaakt
te zeggen wat ik denk, zo vrees ik dat ih de Bedrieg•
lykheid van het Geheugen, zo wel als der Zinnen, zal
moeten opgeeven.
Socrates. Neem de moeite om te herzamelen wat wy
in dit gefprek afgehandeld hebben, en wat 'er uwe toellemmiug in wegdroeg. Wy hebben gezien , dat
noch de Zinnen, noch het Geheugen, bedrieglyk mogen
heeten: en dat, derhalven, elk bewys, door de rede by
aanhoudenheid goedgekeurd, voor een regtmaatig en vol
mag worden aangezien. Gy erken--dingehwys
de, dat Geest en Stoffe hoedanigheden bezaten, en ge.
volglyk beftonden: en.dat, het beftaan der Ziele toege.
flaan zynde, algemeene Twyfelaary onmogelyk is.
Hedendaagfche Wysgeer. Uwe bewysredenen fchynen
eenigen grond van vastheid te hebben. En ik moet be.
kennen , dat ik met leedweezen bemerkt heb, hoe uwe
Leer, kort vóór ik de andere Wereld verliet, meer en
meer opgangs maakte, tot fchade van myn Roem, en tot
nadeel van myn Boekverkooper.
Socrates. Gy verliet de andere Wereld! Ik wil op my
veemen te bewyzen, volgens uwen redeneertrant, dat gy
'er u nog bevindt.
Hedendaagfche IPysgeer. Ik wenschte hartlyk dat gy
zulks konde doen. --- Iioe zoudt gy dat bewyzen,
bid ik u?
Sa-
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Socrates. Ik zou dit, kunnen bewyzen, uit aanmerking
,dat gy u by de Onderaardfche Schimmen bevindt.
Fledendaagfche Lhysgeer. Myn goede oude Heer ! gy
hebt niet alleen uwe Wysbegeerte, maar ook uw Ver
dit zou hetzelfde weezen als Gene-1land,vero.H
(telling te bewyzen uit een beginzel vlakuit daar mede
ítrydig.
Socrates. En is deeze tegenzeggelykheid meer in 't
ary af te leiden
oog loopend, dan eene ^Ilgemeene Twyfela
uit eenig begmzel van Geloof, welk ook? Laat het beginzel weezen welk het wil, of dat Geest en Stoffe beftaan of niet befl:aan; het fluit geloof in: en uit een ge.
loofd beginzel te beweeren, dat wy niets kunnen geloo
is, myns oordeels, niet minder belachlyk, dan te-ven,
bewyzen, dat gy in de andere Wereld zyt, om dat gy u
in deeze bevindt. Gy erkende, dat Geest en Stoffe
bedaan , en dat, by gevolge, algemeene Twyfelaary on.
mogelyk is: gy ziet nu dat dit voor eene onmogelykheid
moet gehouden worden, zelfs by iemand, die dwaas -genoeg kon weezen, om te gelooven, dat Geest en Stofte
riet beltonden.
lieden daa fche WWysgeer. Ik vrees dat myn dus lang
zo zeer geliefkoosd itelzel zal in duigen vallen. Maar
is het niet jammer, een Stelzel, zo zeer flrookende
met alle de fraai- en aangenaamheden eens Leevens naar
den eerften trant, en 't welk het hart der menféhen van
zo veele anders bekommerdheid verwekkende bezwaaren ontlast, en van allen angst, wegens een Toekomend
Beftaan, bevryd, overhoop geworpen te zien?
Socrates. Gy vergeet nog waar gy u bevindt. Gy
kunt, zo het íchynt, ook in deeze Weréld, u niet onthouden van de losbandige beuzelpraat en- gezwets, u in
de andere Wereld zo hebbelyk eigen geworden. — Wat
de Eirekking uws Leerf{ élzels aanbelangt, en de gevolgen,
welke daar uit ongewrongen mogen getrokken worden,
kan geen mensch, in flaat om bezadigd te denken, een
enkel oogenblik aanzien als heilzaam voor het Menschdom, Gy, gy zelfs, zult wel ras dit denkbeeld toeval
indien gy het niet alreede omhelsd hebt. Alle-len,
Liefde tot GOD, alle Liefde tot den Naasten, en tot ons•
-

zelven, moet

verlooren

gaan volgens

deeze beginzellooze

Leerftelling: want, wie kan liefhebben 't geen by niet
gelooft dat beflaat? Niemand zal te rugge gehouden worden van eenig misdryf, welk te pleegen by voor zich
baat

-
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baat agt. Immers, Wysgeeren van dien (tempel leeras.
ren, dat de Rede de Dienaresfe , of liever de Slaavin,
moet weezen van Drift ; dat de aanprikkelingen van
Hartstocht , de noodzaaklyke uitwerkzels zynde van
noodwendige oorzaaken, onwederftandlyk zyn , en, uit
deezen huofde, niet behooren of kunnen wederftreefd worden. Dat 'er geen rede altoos is, om Zedelyke Deugd
van Verstandsbekwaamheid te onderfcheiden; met andere
woorden , dat de menfchen onder geen fterker verpligting liggen, om regtvaardig, dan om welfpreekend, te
zyn; en dat een zwak geheugen te hebben even (legt is
als een zakkenroller te weezen. -- Maar-het verveelt
my, hier over breeder uit te weiden, ik zal, ten Plot,
alleen zeggen, dat die beginzellooze Leerhellingen niet
gefchikt zyn voor het verstand of het hart van iemand,
die niet teffens een dwaas en een guit is; en dat gy,
door uwe poogingen aan te wenden, om alles, wat, ten
opzigte van de Ziel, geloofd is, om ver te werpen, der
Wysbegeerte denzelfden dienst gedaan hebt, als een
Vorst zyn Volk zou doen, met allen bedwang der Regeeringe weg te veemen, en gevolglyk alle befchermmg.

EENIGE OUDHEIDKUNDIGE BERICHTEN OVER DE
BOTER.

(Uit het Hoogduitsch. )
e Melk, het natuurlykfte en algemeentle voedzel der
menfchen, is een mengzel uit drie verfchillende beDD
faandeelen: Huy, Boter en Kaas; de kaafige deelen zyn

flymig en geleiagtig, de Boter is het vette, olieagtige en
brandbaare, deel; beide zyn in het vogt bekend onder
den naam van Huy, niet eigenlyk volkoomen opgelost,
maar veel meer, even als in eene Emulfae of -4mandelmelk , verdeeld en verfpreid; waarom ook deeze bettaandeelen, zonder eenige kunttige voorbereiding, alleen door
fbi te (taan van één fcheiden. Als dan begeeven zich de
olieagtige deelen naar de oppervlakte, en maaken daar
dat geen uit, welk onder den naam van Room of Zaan
bekend is. Naa de fpoedig daarop volgende ftremming,
fcheiden zich de kaafige deelen van de buy. Deere
ftremming word ook in verfchillende opzichten door kunfti.
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ftige byvoegzels bewerkt, waardoor dan de Produ en, of
liever Educ?en , menigerlei verandering ondergaan. Het
kaafige deel word uitgeperst, met zout, ook wel met
fpeceryen, gemengd, in vormen gedaan, gedroogd, en onder den naam van Kaas gebruikt. De atgefchepte room
word, door eene genoegzaame beweeging in de zogenaamde Boter - kerne, van de huy en kaafige deelera af
gefcheiden, en tot gewoone Boter gemaakt.
Deeze, hoe algemeen ook haar gebruik tegenwoordig
in het grootfte gedeelte van Europa is, is den Ouden geheel niet, of zeer gebrekkig, bekend geweest (*). Het
is wel waar, dat de oude Vertaalers der Hebreeufchc
Boeken (f) daarin eenige melding van dezelve gemeend
hebben te vinden (i); - tegenwoordig echter zyn de beste Uitleggers het daarover eens, dat het woord ,1koi1
(Chamea) Melk of Zaane , of zuure , dikke melk , ten
minften geen Boter, 'betekent (s). Duidelyk is hier - iets
vloeibaars onder te verftaan; want de Chamea zoude tot
het wasfchen der voeten dienen , gedronken worden en
dronken maaken, zo als dan ook wezenlyk zuur geworden Paardemelk dronken maakt. Van firoonzen van Mdk
kan men zich wel eene verbeelding maaken ; maar vats
/troomen van Boter gaat dit niet wel aan. De mistlag
is door de zeventig Overzetters begaan, welke het Hebreeuwfche woord stoor ,3o(rvpov vertaald hebben. Deeze,
welke goo jaaren na }IPPOCRATES, én wel in tBgypten,
leefden, konden wel, zo als MICHACLIS aanmerkt, Boter
kennen, of 'er van gehoord hebben; hoewel het zeer waarfchyn(*) Zie hier over sle volgende Schriften + MARTINI eceooc^at
9'rac^atus de Butyro; aceesft ejusdem diatriba de averfatione
Latei. Groning. 1664. H . CONRINGIUS de habitus corpo.
rum Germanicorum antiqui & nov! caufis. Helm(t. t666. —
Vossu Etymologicon. Art. Butyrum. Traité -de la police par
IWLAMARE. Lib. II. p . 799 .
Ton. WALTUERI Disfeitat{8
de Butyro. Altdrf. 1743. — C. QKsNER1 libellus de Lade
operibus lattariis, cum Epfjlota ad AvIEtUM de IYlontium admira.
tione. 1543 •
f) BOCHART . Hierozoic. II, 45, p. 47 3•
RICHTEREN 5, 2.
(G) I MOSES 18, 8. V, 32, I4.
II SAMUEL 17, 29. — JESAIAS 7, 15, 22. — JOB 20,,17.
SPREUKEN SALOMONS 3 0 , 33 •
en 29 , 6.

(S) MICIIAëLIS /up lementorum ad Lexica 1-4ebrtiea para I.
g. 8o7. and des/enzaifches Recht, 5. 291 and 2o5.

6 ;.
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fchynlyk is, dat zy room of Zaane, en niet onze ge.
woone Boter, gemeend hebben. Wie volgens de gewonne vertaalingen hier over oordeelen wilde, die zoude in
de Spreuken Salomons zelfs de bereiding der Boter door
hagen T rneenen te vinden; de woorden echter betekenen:
presfao, frictio mulgentis educit lac; dus hier van Melk,
niet van B&,tey , gelprooken word.
Het ouufle hoewel zekerlyk noch zeer duister en twyffelagtig naricht, over de Boter, vind men in het verhaal
van HERODOTUS over de Scythen (*). Deeze, zegt hy,
gieten de Paardemelk in houten vaten , laaten ze van
hunne blinde knegten ferk beweegen, en; neemen 'er dan
dat geen af, 't welk boven op dryft, 't geen zy voor
finaaklyker.. en kostbaarer houden, dan dat zich op den
bodem van, het vat vastzet.. Hier fpreekt hy duidelyk
van Bene affcheiding der beste deelen van de melk, door
Bene flerke beweeging; en het íchynt, dat men hier Boter
verftaan moet, daar ook tevens de byna gelyktydige Bii POCRATES dezelfde zaak nog duidlyker verhaalt. De Sc?
then, zegt deeze, gieten de Paardemelk in houten vaten,
en beweegen ze klerk; alsdan fchuimt zy, fcheid zich af,
en het vet, als het ligtfle deel , zet zich op : de oppervlakte, en word Boter genoemd. Het onderfte is zwaarer
en dikker, welk, doorgekneed en behoorlyk bewerkt, gedroogd, en Hippaee genoemd wordt. De buy blyft in
pet midden (t). Waarfchynlyk hebben de Scythen de
fcheiding der kaafige deelen van de buy door verwarming der melk, of een of ander byvoegzel, bevorderd.
Iet is hier dan ook voor 't eerst, dat de naam van
Boter voorkoomt, welke HIPPOCRATES noch aan Benige
endere plaatfen noemt; en ten uitwendiger gebruike aanbeveelt (4.). Ook heeft hy daarvoor noch Bene andere
-

be.

(*) HERODOT. IV, z. p. 281 : Po/leaquamns emukeere lat, in
mva vafa lignea difundunt; & compungentes ad illa vvafa ceecos
lac agitant (Sowicr vg Te 'c ) , cujus quad fuznsnum -e/i, delibam
tttr, pretieftusque habetur., vilias autem. quad fubfrdit.
(t) De morbis. Lib. 4. 17r7,-d is Paarde -kaas , zo als hl$
zelve noch aan eene andere plaats (di aëre ,, locis & aquis.
Se. III. p. 74.) 'er uitdruklyk van fpreekt.

(4) De natura Mulierum. Seét. V. p. raj. 2 Sect. V. p.
435 &c. Vossius heeft dus in zyn Etymolog. p. s4. zeer onregt , .dat DIOSCORIDES dit woord het eerst zoude gebruikt
hebben.
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beriaaming, welke by de Grieken eerder als de voorige
fchynt in gebruik geweest , maar daarna verouderd, te
zyn; te weeten xEpiov, welk HIPPOCRATES eenige maa
gebruikt heeft (*). Dat dit woord Boter betekent,-len
en ten tyde van GALENUS reeds in onbruik geweest is,
ziet men daaruit, dat deeze, in zyne verklairing der .verouderde uitdrukkingen van HIPPOCRATES, het door not.
rvpov overgezet heeft (t). Reeds vóór hem had "<>.
TIANUS het in zyn. Hippocratisch Woordenboek op dezelfde manier - verklaard, en daarby noch uit een oud: Schryver aangemerkt, dat de Phrygiers de Boter vxF.pzov noemden, van welken dus ,de Grieken dit woord fchynen overgenomen te hebben (4-). Het koomt voor 't overige
zeldzaam voor; men vind het noch by HESYCHIUS, noch
by SUIDAS, noch by POL LUX (§).
Terftond na HIPPOCRATES leefde de Dichter ANAXAN.
DRIDES. Deeze, met de Dochter van den Thracifchert
Koning coTYS getrouwd zynde, heeft de Bruiloft 'van
IPi4ICRATES, en het in Thracien gegeeven gastmáál, tomb
fchreeven; dá lr, zegt by y hebben de Thraciers Boter
gegeeten (**), welk de Grieken toen zekerlyk noch voor
een wonderbaar eeten aangezien hebben. DALSCHAMP
heeft zeer te onregt povxoAovs in plaats Van govzvpos# wil.
len leezen (if).
By dit alles was het toch niet te verwagten, dat exrSTOTELES de Boter geheel niet genoemd, ja aan dezelve
naatlwlyks zoude gedagt hebben, daar men toch by hem
veele naauwkeurige berichten over de Melk en Kaas aan.
treft; welke eene zorgvuldige waarneeming fchynen aante duiden. In den beginne (preekt by van twee befl:aan.
deelen der Melk, het waterachtige en het kaafige, en eerst
naderhand, wanneer men het 't minst verwagten zoude,
merkt by aan, dat 'er ook noch in de melk een , Yet is,
welk
(*) De morbis Mulierum. Lib. 2. p. 209 en 2Io.
(f) Volgens de uitgaaf van Baldl van 1538. Fol. V. p. pig.
() ERort u'wS, in Lexica, waarvan a' uarcwws Bihl. Grreca
IV. p. 57 1 uaricht geeft.
(§) PHAVORINUS zegt echter in zyn DilUonar. magnum, Va.

eet.

1712. p. 603•

vrvpar,

(* *) ATHEN1E[ Deipn% IV. p. 131.

raspa 2u `lrwoxpalrrt

(tt) CASAUBONI animadv. in 4then. Lib. 4. C. 3 p. e41.
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welk onder zekere omllandigheden even als Olie wordt (i).
By .sTiKABo .koomen drie plaatfen voor, welke hier toe
betrekking hebben. Hy zegt, dat de LuJitaniers zich,
jn plaats van Olie, van Boter bedienden ; 't zelfde meldt
by ook van de .eEthiopiers (t) , en op eene andere plaats
verhaalt hy,' dat de gewonde. Olyphanten, door het drinken van Boter., de pylen uit hun lichaam dreeven , en
zich genazen (4). Ik flaa toe, dat ik my verwondere,
dat de oude Ethiopiers Boter gekend hebben , hoewel
JOBUS LUDOLFUS het bevestigt (p).. Ook moet men wel
opmerken, dat ARISTOTELES de Olyphanten, om zich te
geneezen, geen Boter, maar Olie, drinken laat (**); welk
gevoelen ook PLINIUS voordraagt ( ft). 't Zelfde ver
2ELIANUS : de Olyphant. gebruikte hier toe de bloe--halt
men van den Olyfboom, of de Olie zelf (44). AIZRIA.
mus, welke ioo Jaaren na STRABO geleefd, en van_ de
ziekten en geneesmiddelen der Olyphanten alles in dezelfde. orde als s TRABO verhaald heeft, heeft deeze by
Londerheid alleen weggelaaten (f). Zoude de plaats van
STRABO wel ,echt zyn ? 1ELIAIUS zegt toch, aan eene andere plaats,- dat :de Indiaanen de wonden. der Olyphanten
met Boter befmeerden. (***).
PLUTARCUUS verhaalt, dat Bene, Spartaanfche Vrouw
by BERENICE, de Gemaalin van DYOTARUS, gekoomen
was; dat de eene na zalf, de andere na boter, gerooken
had, en dat zy daarom elkanders reuk niet hadden- kunnen verdraagen (r j t). Moogelyk heeft men zich dan. toen
met. Bloter geparfumeerd..
Van meer belang is het, 't geen DI.OSCORIDES en
GALE NUS hier van aangetekend hebben. , De eerde zegt:
goede Boter word uit de vettte , zo als. Schaapen -. en
Geiten-melk, daar door bereid, dat men ze in een vat
zo lange beweegt, tot zich het vette gedeelte afgefcheides
-

-

(*) Hijioria Animalium, 111.a p. 384.
(t) Lib. 3. p. 233. en Lib. i7. p. 1176.
(1) Lib. ]g. p. 1031.

(§) Hilloria A2thiopun. Lib. 4, 4, 13.
( ) Hiflor. Animal. VIII, 31. p. 977•
(tt) Biltor.. natur. VIII, io. p. 44e.
(1 ) Hiflor. Animal. II, 18.
(§S) Indica. p. 537. ed. BLANCARDI. 1668.
*) Lih. 13. cap. 7.
(''f

(ttt) ddverfus COLOTEM p. 11Q9.
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den heeft. "Deeze Boter ' fcheyft by dezelfde
eeskundige werking toe, - welke 'men nóch dagelyks van onze
tegenwoordige Boter , vóornaatnelyk by het uitwendig
gebruik, ondervind. Ook is hy de eerfte Schryver,,
welke meld, dat men met verfche Boter, in plaats van
Olie, groenten flooven, en ze in plaats van ander vet
tot gebak gebruiken kan. Men bereidde toen ook ua
de Boter een zeker foort van Roet (Rutz) , welke uit
voor ontilooken oogen , en meer andere onge--wendig
makken van die natuur, aangewend wierd. Men goot
de Boter in een lamp, en na derzelver verbranding deed.
men 'er weder' nieuwe by, tot men de verlangde hoeveelheid Roet, of Rufz, in een daar boven geplaatst werk
verzameld had (*).
-tuig
GALENUS , welke de geneezende kragten der Boter'
noch naauwkeuriger befchreven en bevestigd heeft, merkt
uitdruklyk aan, dat Koe-melk de vet(Ie Boter geeft; de
Schaapen- en Geiten-melk minder vet zy , en het minst
de Ezelinnen-melk. Hy geeft tevens zyne verwondering
te kennen, dat DIOSCORIDES gezegd heeft: Schaapen- en
Geiten-melk gee ven Boter; hy verzekert, zelve ze uit Koemelk te hebben zien bereiden, en gelooft, dat ze van
deeze melk -naaren naam ontleend heeft (t). Men kan,
zegt hy, de Boter zeer wel tot zalven gebruiken, en het
leder 'er even zo goed als met Olie mede infineeren.
Zelfs bedient men zich in koude landen, waar men geen
Olie heeft, van Boter, by het Bad-; en dat ze een wezenlyk vet is, ziet men duidelyk daar uit, dat, wanneer
men ze op gloejende kooien giet, 'er een vlam ontfiaat (4-). Uit dit alles ziet men, hoe weinig de Boter
by de Grieken en Romeinen ten tyde van GALENUS (§)
op 't einde van de ede Eeuw, bekend en in gebruik moet
geweest zyn. De LatynJche Schryvers, welke van de
oude DuitJchers eenige berigten gegeeven hebben , melden allen, dat deeze voornaamlyk van melk geleefd hebben; alleen dáár in zyn zy het niet eens, dat zommigeti
hun het gebruik van de Kaas toefchryven, terwyl anderen verzekeren, dat zy ze niet eens hebben weeten te betei•
(i) Mater. Medica. I1, $t. p. tol.
(t) De Simplic. med. facultat. Lib. ro s p. 151. Edit..$afita
II. p. 134.
(4) De ailment. faeultat. 1t1, C. i5, p. 54.
(S) GALEr'US fchreef te Romen.
MENG. 1796. NO. 13.
Pp
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reiden (*). PLINIUS, daarentegen, zegt, dat zy wel geen
Kaas maar Boter, gemaakt, en ze als de aangenaamf'ce
fpy= gebruikt ha.iden; ja zelfs fchryft hy hun de uitvinding 'er van toe. Want het is zeer waarfchynlyk,
dat hy,ionder den naam van Barbaaren, Duitfche Volke
verflaan heeft; ook is zyne beíchryving der Boter-ren
zo duidelyk, dat ik my niet begrypen kan, hoe men ze
in twylfel heeft kunnen trekken (t). Zeer wel merkt hy
aan, dat, om., in de koude, Boter te maaken, het noodig
is, dat de melk een weinig warm gemaakt worde. Het
gebruik
Botervat fchynt ook met het tegenwoordig
zynde zeer veel overeenkomst gehad te hebben ; ten
minden het was bedekt, en in het dekfel waren eenige
gaten (+). Maar het geen by van Oxygala zegt , is
eenigzints bezwaarlyk te verftaan. Ik meene zeer zeker,
dat by PLINIUS geheele regels en woorden verplaatst
zyn, niettegenftaande ik in de handfchriften Beene ver
aangemerkt vinde, welke deeze gisting ver-fchilIend
kan. Als ik alreeds zelve de proef genomen-deign
had , door verplaatzing der woorden eenen duidelyken
zin 'er van voor den dag te brengen, vond ik eerst, dat
ik byna even zo geraaden had, als reeds DITHMAR, vóór
my, deeze plaats gefchikt had. Hy brengt ze-naamelyk
in zyne aanmerkingen op TACITUS byna zo by als ik
ze leezen wilde, en wel zo frout, dat hy het niet eens
laat merken , dat men ze tot hier toe anders geleezen
heeft. Waren wy Critici , zo konde deeze gelykheid
van gisfing een gunftig vooroordeel voor hem doen ge
worden; maar DITHMAR was ook Hoogleeraar in-boren
de (Dconomifche Weetenfchappen
Otiy,

in

.

(s).

4 ) Crzs. de bello Gall. IV,. I. VI,
Brittanniers.
(

22.

en STRABO van de

(t) PLINIUS XI, 41. p. 627.
(1) P,.INIus XXVIll, 9• P• 465•
( Volgens myne meening moet deeze plaats dus gefchikt
prreligato. Quod efl maxime coaltum, in fummo
wordèn :
—

ftnritat. Id exemptum, add/to tale, butyrum elf, oleofum natura. Quod reliquum efl, decoquunt in oil/s. 2dditur paululur
aquae (aceti ?) , ut ace/cat. Id quod fupernatat , oxvgala appel.
laat. Quo magic virus refipit, hoc pra lantius indlcatur. Plu.
ribus compofitionibus mifcetur , inveteraturn. Natura ejus ad•
(ringere, mollire, replere, purgare De gisfing van »STlr.
MAR vind men- in TACITUS Libell. de mar/bus German. Francuf.
ad Viadrum, 1766. 8vo. p. 140.
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Oxygala was blykbaar eene foort van Kaas, welkers
bereiding COLUMELLA het best befchreven heeft (*).
Hiertoe liet men gewoonlyk de verfche melk zuur worden, en goot de huy 'er dan zagtjens af Van deez-bereiding fpreekt PLiNius aanf onds hierna, maar eerst
erinnert by noch, onder even denzelfden naam , aan eene
abort van Kaas, welke uit de in de Botermelk teruggebleeven en door zuur en kooking afgefcheiden kaafr e
deelen gemaakt, en ook naderhand op allerlei manier
vermengd wierd. Zy moet gewoonlyk zíiuragtig geweest
zyn, wyl zy, volgens GALENUS (t),, de tanden aangreep
of ttomp maakte, hoewel deeze naderhand noch van
eene andere foort van Kaas, onder den naam van Cafeui
oxygalattiutn, melding maakt (j) , welke zeer zagt geweest is. In de. Geofionica (§) word geleerd i hoe men
dceze Kaas het langst versch behouden kan.
Neemt men myne leezing aan, zo zyn die van PLrnius aangegeeven Geneeskundige werkingen niet van de Boter, maar van de zuuragtige Kaas, te verf}aan , en zeer
zeker zullen de Geneesheeren ze liever aan de Kaas, dan
aan de Boter, toekennen (**). Of voor 't overige TACrruS onder Lac concretum, welke by als de gewoonlyke
fpys der Duitfchers noemt, Kaas of Boter gemeend heeft,
wil ik niet onderzoeken, wyl de bewyzen ter beflisfing
onthreeken, en verder niets 'er aan verlooren is (j f),
Tot hier toe heb ik alles, wat ik in de Schriften der
Ouden over de Boter gevonden heb, in eerre Chronoloz
g ifche orde verhaald, en zal 'er nu noch eeni g e aanmerkingen byvoegen. Dat de Boter geene Griekfche en noch
minder eerre Romeinfche uitvinding geweest is, maar dat
de ee fte ze door de Scythen, Thraciers en Phrygiers,t
de andere door de Duitfche Rolkeren, hebben leeren kerm
tien, is uit het aangevoerde zeker. Hierom hebben ee=
nigen niet onwaarfchynlyk gegist, dat ook wel de naam
pou^
(+) Lib. iIt, 8. p. 786.
(j) De aliment. facultat. Í1Í, C. I. p. 5.
-

(1) 1. c. cap. 1 7• P. •57•

(§ Lib. XVIIÍ, Ï2. p. rí88.

(*•) Men zie, wat MERCURUACts hier tegen, p. 38 , gezëgd
beeft.
(ft) De moribus Oerman. ésP. 23. Co o uNG heeft over deezé
plaats voornaamelyk gefchreven ; de overige Uitleggers hebben
er zich niet by opgehouden.
Pp a
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gov-rupoc of (ovrvpov niet oorfpronglyk Grieksch zy, maar
met de Boter zelfs van de vreemdelingen zoude aangenoomen geweest zyn.,
CoNRIrw . b. v. gelooft, dat dit woord van de Scythen afkomttig is. Evenwel hebben liet de Grieken
zelven ,en de Latynen, voor Grieksch, te weeten voor eene
zanienftelling van f3ous en : upàc, gehouden, zo als men
uit de aangevoerde woorden van GALENUS en PLINIUS
zien kan. Deezen was de Kaas veel langer bekend,
en het is daarom niet onwaarichynlyk , dat zy in 't
eerst de Boter voor eene foort van Kaas hebben aan
daarenboven íchynt 7vpds in den beginne elk-gezin;
foort van ilremlèl (Coaguluna) betekend te hebben.
Maar noch onverwagter is de eerfte helft van het woord
deswegen, wyl den Grieken in den beginne alleen de
Boter uit Paarden-melk, daarna die uit Schaapen- en Geitenmelk, en ten laattlen eerst die uit Koe-melk, bekend geworden
is. -Hierom denkt SCHOOK , dat de eerfle fyllabe alleen
eene vergrooting of een uittteekend foort van Kaas bete-kent (*) Dit echter zoude vooronderftellen, dat de Grieken de Boter aan de Kaas hadden voorgetrokken, daar zy
deeze toch ten allen tyde voor veel onbruikbaarer en geringer gehouden hebben. Dat tegenwoordig in de meeste
taaien het zelfde woord gebruikt word, beflist niets; voor
daar de Zweden het geheel ander woord Smor-namelyk
gebruiken, en welke ook wel de oudfte, en noch in de
negende Eeuw gewoonlyke , Duitrche benaaming geweest
is. Want LIPslus heeft, in een oud Woordenboek van
dien tyd, het woord Kuosmer, Butyrum, gevonden, waar
van .de eerlte lettergreep zeker het woord Koe is , Koe fneer (t). Echter wil ik gaarne deeze woord oorfpronglylte (Etymologifche) onderzoekingen, welke altoos onze
alleen noch aanmerken, dat,-kerblyvn,at e
volgens HLSYCHIUS, de Boter op het Eiland Cyprus, waar
ik ze geheel niet verwagt had , FAtpoc zoude genoemd
geweest zyn, en welk woord ook wel uitlandsch kan
zyn.
(*) Hiertoe behoort, wat vnuxo zégt, de re rustic. II, 5,
P• 2 74.
(j•) LiPsnt Epist. ad Belgas Cent. III, 44. volgens de uit.
gave in 8vo. van 1639, p. 915. Men zie ook OLSI woat.liu Literatura .tunica, cap. 27.
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zyn. (*). Ook na dat de Grieken en Latynen de Boter
hadden leeren kennen , hebben zy dezelve toch alleen
maar in plaats van Zalf, in de Baden, en voornaamlyk
ten Geneeskundigen gebruike, aangewend. Behalven de
reeds bygebragre bewyzen verdient ook noch eene plaats
van COLUMELLA (t) opgemerkt te worden, wyl deeze,
en niet PLINIUS, zo als vossius meent, de eertte Latynfche Schryver is , welke het woord Butyrum genoemd
heeft. PLINIUS beval ze, met honig tot een zalf gemaakt, by het tanden krygen der kinderen, en by mond
(1.)
-zwern
Over 't algemeen fchynen de Romeinen voornaamelyk
de kinderen met Boter 'gefineerd te hebben (§). De Bourgondiers fineerden zich de hairen 'er mede (**). Noch
merkwaardiger is eene plaats by CLEMENS van llexandrien , waar by uitdruklyk meld, dat oenigen Boter, in
plaats van Olie, in de lampen brandden (tf). In tegendeel
is het zeer waarfchynlyk , dat noch Grieken noch Romeinen dezelve in de Keuken, ter bereiding der Spyzen, noch
als nagerecht op de tafel , zo als tegenwoordig algemeen
de gewoonte is, gebruikt hebben. Men vind ze nergens ,
by GALENUS en anderen, welke toch by andere gelegenheden van dezelve gefprookerl hebben, onder de Spyzen ge.
noemd. APICIUS heeft geen de mintie melding van dezelve gemaakt, even min de Leeraars inde Land- huishou.
kunde , welke toch van Melk, Kaas en Olie, zeer uitvoe.
rige berichten gegeeven 'hebben. Dit is dan zekerlyk,
zo als anderen reeds aangemerkt hebben, van daar te verklaaren, wyl men zich toen geheel aan het gebruik van
goe(*) MARTINUS,

van albus af.

(t) Lib. VI,

in Lexic. Phi/clog. flrt. Buiyrum, leidt Ëapo4

72.

p. 582.

(1) XXVIII, 19. Set. 78. p. 486.
(S) Hiertoe behoort ook de plaats van TF,RTULLIANUS adverfus /ud. 9. t1 iud est, ij penes vos infantes in prolium erunpunt , credo ad Ic/em uniti pries , dehinc pannis artnati,
butyro, fllpendiati.
() SIDONIUS APOLLINARIS , Carm. I2.
Qrood Burgundio cantat escukntus,
Infundens acido comam butyro.
( t)

CLEMENS AL?XAIVAR. pedag.

PP 3

I. pag. 107.

g9?.
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goede Olie gewend had ; zo als noch tegenwoordig de
.$oier in Italien, Spatijen, Portugal, en in het Zuiden
van Frank 3'k, weinig in gebruik is, waar men ze in tegendeel noch, volgens de oude manier, in de Apotheeken
ten Geneeskundigen gebruike koopen kan (*). Ook is
het waar, dat men ze in de warme Landen niet wel goed
bewaaren kan.

Eindelyk zal ik 'er noch eene, door my zelv', zo verre
ik weet, liet eerst gemaakte, aanmerking byvoegen. Het
koomt my naamelyk voor , uit alle de bygebragte be,
zichten, te moeten befluiten, dat men, ten tyde der aangehaalde Schryveren, de Boter noch niet zo zuiver en van
zulk eene vastheid heeft weeten te bereiden , als die ,
welke wy thans gebruiken ; veel meer geloove ik zeker,
dat zy toen in eene olieachtige gedaante, ja byna vloeibaar , geweest is. Overal is van de Boter, als van iets
vloeibaars, gefprooken; wy fnyden, kneeden en fineeren
ze, maar de Ouden gooten ze uit, even als men Olie uit
. GALENUS zegt: men zal, als men Boter-rus maa--giet
ken wil, telkens wederom nieuwe Olie in de lamp 'er
bygieten. Als de Ouden vaste of ftyve Boter in hunne
lampen zodanig gebruikt hadden , als onze Bergiieden
thans het fineer of ongel tot hunne lampen in de diepe
kuilen gebruiken, zouden zy zekerlyk niet het woord gie.

ten verkoozen hebben. Men zegt: de Olyphant drinkt
Boter; en de Griekfche Overzetters der Hebreeuwfche boe
moeten zeer vloeibaare Boter gekend hebben, daar-ken
zy zich zelfs flroomen van Boter hebben kunnen voorfellen . HECATIEUS, by ATHENIEUS, noemt de Boter ,
waar mede de Pceonicrs zich bef 'rneerden , Olie van
Melk (4) CASAUBONUS erinnert noch (1), dat Jeeze
uit.

(*) A16 L@ODIUS den Keurvorst FREDRIK DE II, van de Paltz,
op zyne reizen door Spanjcn vergezelde , en , daar ter plaatze, het geen tot de noodwendigheden der reis behoorde , koo.
pen wilde , wees men hem, op zyn aanhoudend vraagen na
Boter, in een Apotheek, waar men, uit hoofde der hoeveel
wilde, zich ten hoogften verwonderde,-heidbykopn
^tI hem in een blaas een kleinen voorraad, die reeds bedorven
was, toonde , welke daar ten uitwendigen gebruike bewaard
wierd. H. T . LEODII vita & res gefhe F1i1DERtCI Palatini,
Vrancof. 1665. Lib. VI.

t) A'
(

Jé QiPty

Éhuíy ri^rá ;áhaxt^y. Jib. X. p. 447,

4) Artin:arly. ia ATHE.N . X. cap. I4. u.
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uitdrukking daar van daan is af te leiden , wyl men zich
van Boter, in plaats van Olie, bedient , en d:,iardin ook
van haar, even als van Olie, geiprooken heeft, zo als
men in den beginne de Zuiker voor Hanig hield , om
dat zy zoet als Honig was, en men zich 'er in derzelver
plaats van bedienen konde. Zo heeft HIPPOCRATES J/arkens- reuzel harkens- olie genoemd (t). Zeer gaarne
zoude ik deeze verklaariug goedkeuren , zo niet overal,
zonder uitzondering, zulke uitdrukkingen voorkwamen,
die men alleen ten opzichte van iets vloeibaars gebruiken
konde. 't Kan zyn, dat, in warme Landen, de Boter
meestendeels vloeibaar geweest is ; ik geloof toch, dat,
in 't algemeen, de Ouden noch niet geweeten hebben, ze,
door fterk kneeden, wasfchen en zouten , zo zuiver en
vast te maaken, als men ze thans overal heeft. Daarom
heeft men ze ook niet goed kunnen bewaaren en verzenden;
ook is daardoor derzelver gebruik zeer bepaald geworden.
Ten Iaatften merke ik noch aan, dat zelfs in Noor.
veegen, in de Heidenfche tyden, de Boter zeldzaam fchynt
geweest te zyn, wyl van een gefchenk van Boter gefprooken word, welk zo groot was als een mansper -.
foon draagen konde, en dit wierd toen voor een zeer aan.
zienlyk gefchenk gehouden (t).
(*) Wat HIPPOCRATES Away jó s noemt , verklaart EROTIANUS
door To ïie^ov siap.
(t) Sumis Forfóg til en ilfhandling om de Danskes og Nors•
kes handel og Seylads den Hedenske Tid. Te vinden in het 31ïe
Deel der Werken van het Koppenhager Genootfchap , waar,
op p. 53. uit hoofde van de aangehaalde omfandigheden, op
T0RFIEI Histor. Norveg. P. I. 6. Sett. 3- c. 2. p. 3I, terug
geweezen wordt.

VERHANDELING OVER DEN AART, DE WERKING EN
HET BESTAAN, DER ZOUTEN.

myne Befpiegelingen over de Werken Gods in de NaIverntuur,
gefcliikt om de oneindige Grootheid van derzelMaker uit de onberekenbare Kleinheid zomrniger ge
Wezens te keren kennen, deed ik eene belofte,-fehapn
om mogelyk met der tyd eens meer opzettelyk te zullen
handelen over het beslaan, den aart en de werking, der ZouPp g
ten.
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ten (*), - — Thans gedenkende aan myne belofte, zal
ik tragten aan dezelve te voldoen , en ' deze toffe onderhanden neenien, in welke wy wederom nieuwe i}offe zullen
vinden om ons te verbazen over de oneindige Grootheid,
de onbegrensde Wysheid, van den Almagtigen Schepper,
te ontdekken in alle zyne Werken ; maar verbazend in
dezulke, welke, meer verborgen, niet dagelyks door ons
niet de vereischte oplettenheid gade geílagen worden.
Eerst handelende over het bestaan der Zouten , en hoe
zonder dezelve geen Wezen kan blyven voortduuren, zal
ik ten anderen derzelver aart en werking nagaan, waarin
zich ontzettende Wonderen laten zien, welke lederen opm erkzamen Waarnemer verbazen.
Dan , voor ik iets omtrent de Zouten nader bepale, zal
het allereerst noodzakelyk zyn, aan te toonen, wat men
eigentlyk door Zouten te verftaan hebbe. . De
gemeene Man is van oordeel , dat alleen zulke zelf.
itandigheden, en geene andere , den naam van Zouten ver
welke zout finaken — die fcherp op de tong zyn,-dien,
dezelve prikkelen, de kwylklieren zamcntrekken, en daar
door de vogtigheid in de weer houden , waarvan het
natuurlyk gevolg dorst zyn moet. Dan in de Chemie word
al wat in water zich zo volkomen laat oplosfen , dat deszelfs deeltjes daar in op eene onzigtbare wyze verípreid zyn,
terwyl zy zich weder, na dat het water genoegzaam is
uitgedampt , van hetzelve affcheiden ; dit alles verdient
in de Chemie den naam van Zout, het zy het van een
zoeten, of zouten, fmaak zy; 't zy fcherp of bytend; 't
zy prikkelend , of ook wel van een zagten tinaak. —
Zo heeft men, by voorbeeld, zoete en bykans fmakeloze Zouten; gelyk, onder anderen, Zuiker, getrokken uit
het Zuikerriet, en tot kristallen gefchoten, niet anders is
dan het Zout dier plant; en de kristallen, uit de zoete
Melk gehaald , het wezentlyk Zout van de Melk.
Het eer te dezer Zouten is zoet, en het tweede bykans
geheel fmakeloos. -- Alle deze Zouten hebben deze
eigenfchappen, dat zy oplosbaar, en wel onzigtbaar in 't
water oplosbaar, zyn, terwyl zy zich, als 'er te veel in
opgelost is, weer in hoekige of puntige figuuren van 't
zelve affcheiden.
Dan ieder Wezen, in de natuur voorkomende, is van
een zeker deel Zout voorzien, en geen lichaam is van
liet,
(*) Zie Air. l`a . Lc.., voor ibl. 57
-
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hetzelve ten eenemaal ontbloot. Geen wezen kan zonder
hetzelve belaan , of blyven voortduuren. Hierom worden de Zouten als de cerfte grondbeginzels van alle li
wezens aangemerkt. Het Zout is overal in-chamelyk
verfpreid, en bevind zich in alle dingen. Het behoud alle
zaamgeltelde wezens , en bewaart dezelve voor bederf.
'Er is geen Plant of Dier, geen Kruid of Boom, zelfs
de Steen- en Mineraalftoífen niet uitgezonderd, welke van
dit grondbeginzel niet rykelyk voorzien zyn , en zommigen wel zo overvloedig, en in zo eene ruime mate, dat men
zich over derzelver groote hoeveelheid moet verbazen,
gelyk dat plaats heeft in eenige Zeeplanten, als, by voor
Zeekoraal en Zeewier, het geen in groote-beld,inht
menigte aan onze Zeekusten te vinden is, en zo eenen
grooten overvloed van Zout uitlevert , dat het bykans
ongelooflyk voorkomt. Ik heb, in den Jare 1763, op
verzoek van wylen den doorkundigen Natuuronderzoeker,
den vermaarden JOB BASTER, uit een en twintig Oncen
gedroogde Zee - Rui, die vyf oncen asch opleverden na
de verbranding, twee en een half once zuiver Loogzout
gehaald, dat is juist de helft van de asch ; twee en dertig oncen zuivere wel uitgebrande asch van het Zeekoraal leverden dertien oncen wit zuiver Loogzout op; waar
uit blykt, dat de Wier of Rui nog van meerdere Zout
voorzien is, dan het Zeekoraal; het geen is toe-deln
te fchryven, om dat het eerfile altyd in het Zeewater is,
daar het ander maar flegts by elk opkomend ty door 't
Zeewater bedekt word.
Het Zout is volftrekt noodzakelyk in het Ryk der
Groeibaren ; alles zou, by gebrek van dit grondbeginzel,
verloren gaan, zonder groei of werking blyven. Al het
Kruid, alle Plantgewas, zou derven. Het Aardryk ontvangt van het Zout zyne vrugtbaarheid. Zy word ten
eenemaal onvrugtbaar wanneer zy te veel van hare Zout
ontbloot is; dit gebrek moet wederom door mest-deln
herfteld worden, of door andere ftof, met genoegzame
All:alifche Zouten voorzien; zo als, by voorbeeld , door
asch van gebrand hout en turf, die met dit Zout rykelyk vervuld is. Zo leveren verrotte Stoffen een overvloed
van Zoutdeelen op, waar door zy ook zeer vrugtbaarma.
kend zyn. Ziet, van zo veel noodzakelykheid is het beilaan der Zouten , en de Alwyze Schepper heeft met
een oneindig doorzigt het beltaan gefchonken aan een
Wezen , 't geen, om dat het in de natuur niet kan geuiist worden, alles in dezelve moet in !land louden.
ip5
Din
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Dan nog al verder is het Zout van eene onfchatbare
waarde, van eene volfrekte en onmisbare noodzakelyk.
heid. Het Ryk der Dieren en wy Menfchen, tot dat
zelfde Ryk behoorende, zouden zonder dat noodwendig
grondbecrmzel niet , volt}rekt niet, beftaan kunnen, en
zonder ietzelve kan het Dierenryk niet gevoed worden. Het geeft aan alle Kruiden, Wortelen en Planten,
den finaak en de kragten,waar door de Dieren onderhouden,
gevoed en gefterkt, worden. — Ons brood was kragtelous,
zonder fmaak, of vermogen om ons te kunnen voeden, —
het was ten eenemaal fmakeloos , en niet gefchikt tot
Beten, of voedzel, of onderhoud, indien het Zout ontbrak.
Onze toefpyzen zouden alle oneetbaar zyn, waren zy,
of zelve niet van genoegzame Zoutdeelen voorzien , of
maakte men ze niet fmakelyk , met ze te voorzien vats
zo veel Zout, dat zy daar door eetbaar en fmakelyk
worden. Zonder hetzelve trokken wry nergens eenige
kragt of voedzel uit. Noch mensch, noch vee, kon onderhouden worden, noch groei, noch wasdom, krygen.
Ook bleef al 't Aardryk onvrugtbaar, en veranderde in
eene barre woesteny; Plant en Kruid verdorden; niets
bleef in leven , veel minder ontving het eenigen wasdom. Men ziet, door de bevinding geleerd, wat
de verrotte Kruiden , of de tot asch verbrande Turf en
Houtskolen, toebrengen, om de vrugtbaarheid des Aardbodems te bevorderen. Waar door gefchied dit anders,
dan door de Zoutdeelen , welke eene vrugtbaarmakende
kragt bezitten ? Zo geeft het Zout aan alles den filmaak,
de geur en aangenaamheid, den groei en het leven ,
door deszelfs prikkelende kragt , ten minoen indien 'er
niet een te groote overvloed van Zoutdeelen plaats hebbe. Het wekt ook alle onze gewaarwordingen en aan
aandoeningen op, door onzen fmaak of reukzenu--genam
wen zagt te prikkelen; hier door gevoelen wy de aangenaamfte en itreelendtle aandoeningen. Onze Zintuigen
waren ons onnut, indien het Zout in de wezens ontbrak;
naardien zonder hetzelve alle werkingen ophielden —
alle de werkingen, welke de lichamen onderling en op.
elkanderen hebben -- alle aandoeningen hielden op eenmaal geheel op. Om deze rede dan is het allernoodzakelykst, dat 'er overal , in alle Lichamen, en door alle
plaatzen, Zoutdeelen verfpreid zyn. Onze Dampkring is
geheel vervuld met dezelve. In de lugt zyn de Zout
overal op eene onzigtbare wyze verípreid, en-deltjs
dit
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dit is zo noodzakelyk , om dat anders de Dampkring
fchadelyk zou zyn voor al wat leeft, en de lugt, welke men geduurig inademt, voor mensch en vee doodlyk.
Al 't Aardryk verdorde , en al 't Gedierte zou flerven.
De Zouten zyn dus van alles, van alle voorwerpen,
welke in 't gefchapene, welke in de natuur, voorkomen;
van alle wezens zyn zy de grond, en het wezentlyke ,
het grandbeginzel, van alles, 't geen aanzyn ontvangen
heeft, 't geen in de natuur beftaat. Hetzelve kan niet
vernietigd worden, maar blyft beftaan, hoe men ook anders de f}of moge keerera, wenden, en uit elkanderen zetten. Zo worden de Zouten ook gehouden voor de
grondfleunzels, welke den zamenhang der Lichamen vast.
houden. Zy dienen voor pennen, voor nagels, en zyn
dus de bouwflof, welke de deelen aan elkanderen verbinden (*). Als nu de Zouten worden afgefcheiden, dan
gaan de deelen der wezens ook los, even als in een gebouw, indien men daarin de pennen en nagels losmaakt;
die wezens , waarin zy befloten, verborgen, verfpreid
zyn, deze gaan los, worden uiteen gezet, en ontvangen
eene geheel andere gedaante. De Zouten daarentegen geraken in beweging, fcheiden zich af, worden in water opgelost, en vertoonen zich als wezens op zich zelven, als
beftainlykheden , van alle andere wezens verfchillende
en onderfcheiden.-- En waarlyk, dat de Zouten onderfcheiden, en op zichzelven beftaande wezens zyn, blykt hier
uit ten kiaarften, om dat men dezelve niet vernietigen,
noch tot andere wezens vormen,kan;want, hoe memgmalen men ze ook oplosfe , ze blyven altyd hunne natuur
behouden , of hoe menigmalen men ze ook uit eenig
kruid, of wat het zy, trekke, ieder Zout behoud zyne
eigen gedaante, telkenmale als men dezelve, opgelost en
ontbonden hebbende, weer doet van het vogt affcheiden.
Hoe menigmalen men deze proef herhalen moge,
men krygt altoos Zout van dezelfde gedaante, van dezelfde figuur; deze veranderen nimmer, ten blyke dat ze
niet kunnen vernietigd worden , maar dat zy het wezen
en den grond aller dingen uitmaken. De Zouten zyn dus
onverdelgbaar, en maken de eerfte grondbeginzels aller
wezens uit; zy blyven beftendig en altyd beflaan, hoe
zeer de Stofdeelen van elkanderen gefcheiden , en uit elkanderen gezet, worden. Hier uit blykt proefondervin
(*) Zie u. uaKeR, nuttig gebruik van 't Microscoop, p. i8,
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vindelyk , gelyk de Natuuronderzoekers met grond
staande houden, dat de wezens der zaken eeuwig en onyeranderlyk zyn, zo dat het wezen van iedere zaak onveranderlyk blyft, fchoon de fèhakel, door welke derelver deelen aaneen gebonden waren, word losgemaakt,
en de deelen, vaneen gefcheiden, ten eenemaal uit elkanderen gaan. Het aardagtige moge zich weer met het ftof
vermengen, overgaan tot de aarde, waar uit het zyn oor
heeft , de vlugge olie en harsdeeltjes zich in de-fprong
logt. vermengen , zich met den Dampkring vereenigen,
waar uit zy wederom medegedeeld, of gefchikt en verordend worden, om een gedeelte van zoortgelyke wezens te
helpen vormen, als van welke zy door de ontbinding zyn
afgefcheiden. Of zy mogen zich anders weer vereeni
met wezens van een geheel verfchillenden aan, als-gen
die, waar mede zy te vooren zyn vereenigd geweest. Met
dit alles blyven zy, inmiddels, als de eerde grondbeginzels,
dezelfde onveranderlyk in wezen en gedaante.
ó Welk eene diepte van Wysheid ontdekt zich in alle
Gods Werken, in alle de Werken Gods in de Natuur —
eene diepte van Wysheid, die niet te doorgronden, noch
te peilen, is! maar die ons den grooten Schepper leert kennen , niet flegts als den Vormer van 't Geheelal, maar
als den Oneindigen, wiens Almagt onbeperkt is, en wiens
verfland alle bevatting te boven gaat: want met welk eene
Wysheid heeft de Oneindige hier alles voorzien, en geordend, om eigentlyk op de gefchiktfie wyze in de Natuur
alles in Rand te houden, alles te doen beantwoorden aan
die doeleinden en oogmerken, waar toe de dingen ge.
fchikt zyn en verordend. — Ja zo groot is de Schepper
van 't Heelal, dat Hy, in het vormen van zyn Scheppingsplan , omtrent alle dingen zo juist voorzien heeft, en alles
in die orde geregeld, dat Hy in geen ding, hoegenaamd,
hoe onmerkbaar klein , of hoe ontzagbarend groot, ooit ge.
gemist, noch heeft kunnen misfen. — Dit is voorwaar
eene ondoorgrondelyke diepte, eene diepte van W\'sheid,
voor eindige vernuften ten eeneniaaI ondoorgrondelyk! —
Gedagten — Overdenkingen voorwaar, die, hoe dieper men
peinfe , hoe ondoorgrondelyker de diepte is -- Gedagten
voorwaar, die het verfland bedwelmen!
Deze Stof, indien zy de aandagt myner Lezeren word
waardig gekeurd, zoude ik, zo God wil, in een of twee
volgende Verhandelingen uitwerken.

C. v.

D.

G.

vk-
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VERSLAG VAN DE PARSEES; EEN ZONDRLUNG VOLK
VAN BOMBAY.

(Uit Luitenant Noon's Narrative of the Operations of Captain
LITTLE's Detachlnent. )

e
zyn de voornaamil;e ingeboorene Bewoon
D
Eiland
zo wat hun Rykdom-dersvanht
als wat hun Aantal betreft. Niet alleen behooren hun
Parfees

Bombay,

de beste Landgoederen, maar ook een groot gedeelte der
Schepen van de Haven; en geene Kooplieden vervoeren
hunne goederen in fchooner Vaartuigen, dan de Kooplieden
van Bombay.
Van de handelrykheid deezes Eilands zal men zich
eenigermaate een denkbeeld kunnen vormen, als men in
aanmerking neemt, dat, behalven het groot getal Schepen,
uit Europa en America, die jaarlyks aan het Tolhuis
komen, tot de Haven en het Eiland behooren een aantal Schepen, die met elkander 27,5oo Tonnen laaden, en
íceeds gebruikt om op alle deelera van Ilia te handelen ,
gevoerd door Engelfche Scheepslieden. Behalven deeze,
zyn 'er Schepen, die tot liet Eiland behooren, van grooter en kleinder foort, en deeds heen en weder vaaren,
tusfchen Bombay, de Roode Zee en de PerJiaanfclieGolf, enz.
De fraaitfe Schepen in Indie worden gebouwd door
de Parfees van Bombay, en alleen door Inlanders zelve,
zonder eenige hulp van Europeers, van het leggen der
kiel af, tot dat zy in 't water loopen. Men heeft 'er die
duizend Tonnen voeren; doch, uit hoofde van de zwaarte
des bouts, en de moeilykheid om het yzer ter zamenheg,
tint fterk genoeg te maaken, zyn de kundigste Scheepstimmerlieden van oordeel, dat het bouwen van zulke
overmaatig groote Schepen niet zo voordeelig uitkomt
als de aanleg van kleinder. Schepen van vyf honderd
Tonnen , in Bombay gebouwd, duuren veele jaaren ,
misfchien de helft, langer, dan eenig Schip, in Enge
gemaakt. Dit moet toegefchreever_ worden aan de-land
uitfteekenheid van het Timmerhout; want, welk een roem
het Engelsch, Eikenhout ook moge hebben, de Indiaan
Eik overtreft den Engelfchen zeer verre in duur--fche
zaamheid.
Dan , om tot de Parfees weder te keeren.
Het
reeds aangevoerde dient om hun als gunftelingen der For.
tui-
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tuine te doen befchouwen, en wy mogen 'er byvoegen,
dat zy dit gelukkig lot verdienen ; immers zy i}erken
op het voortreflykst uit in :het doen van liefdewerken en
het betoon van barmhartigheid. Om, uit veele, flegts één
Haaltje by te brengen. In een Nieuwspapier, the Bombay
Herald geheeten, van 4 O&. 1790, vinden wy opgetekend : „ Wy zyn gelukkig in de gelegenheid om iets
,, te mogen vermelden van de Milddaadigheid van sooRAi3JEE MuNCnEgJEE,wiens gedrag der Menschlykheid
tot eere ftrekt. Staande de tegenwoordige fchaarsch„ held van Leevensmiddelen, voedt by meer dan twee
„ duizend Menfchen, van onderfcheide Casten, geheel op
„ eigen kosten."
Eenigen hunner hebben ook arme Europcagnen op hun
aan welken zy wecklyks iets toeleg -neArmlyst,
-gen,vodzlk en.
By het betoon van deeze Liefdewerken voeren zy een
faat, die veel werks en vertiers aan hunne Landgcnooten verfchaft, en den Rykdom der Bezitteren allerwegen
heen verspreidt. Eenigen hunner hebben twee of drie
Landlusthuizen , alle voorzien met het uitgeleezenfie in
den fmaak der Europeaanen; ' by deeze Lusthuizen zyn
wyduitgeftrekte Tuinen. Dikwyls worden Europeefche
Heeren daar genoodigd; altoos zyn zy 'er welkom, en
kunnen 'er zich op hunne wyze verlustigen , het Landgenoegen fcheppen, van het Stadsgewoel ontflaagen. Wy
hebben gezien, dat Parfeefche Kooplieden Bals, Maaltyden, en ander vermaakend onderhoud, gaven aan alle de
Engelfchen die zich daar onthouden. Eenigen ryden in
Engelfche Rydtuigen , zo fraai als de Adel in Engeland, getrokken door fraaije Paarden.
Menigmaal heeft men gezien, dat de Pas fees de Engelfchen , in 't ffuk van geldbelangen , op eene zeer edel
behandelden; en, fchoon men voorbeelden-moedigwyz
van het tegendeel bybrengt , zyn deeze enkele uitzonderingen op den algemeenen regel, en door de Par/ui
zelve gewraakt.
Een Parfeefche Bedelaar is een bykans onbekend weezen; en hunne Vrouwen, die in fchoonheid voor de Engelfche niet behoeven te wyken, zyn by uithek kuisco;
derwyze, dat eene Hoer hier een zo zeldzaam weezen is
als een Bedelaar. Uit dit alles zal men een gunflig
denkbeeld van de Par/us vormen.
Zeer weetenswaardig zou een naauwkeurig onderzoek
wee„
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weezen, zo van de Gefchiedenis als van de Zeden deezes
Volks. Hunne Gefchiedenis neemt eenen aanvang op het
tydperk der onlusten , veroorzaakt door de Saracecnfche
.Vermeesteraars van Perfie. Op welken tyd eenige wei
Per/laanen, vervolgd wegens hunne • Godsdienstbe--nige
,grippen, de wyk namen na het Eiland Ormnus, van waar
zy, eenigen tyd daarnaa, na Indie zeilden, en in Gudjraat aanlandden, waar zy eene wykplaats aantroffen, op
voorwaarde, dat zy de Verborgenheden hunner Geloofsbelydenisfe zouden ontdekken , en hunne Landtaal ver
dat hunne Vrouwen zonder (luier zouden gaan,-zaken;
en zy hunne Huwelyksfeesten 's avonds vieren. Aan
alle deeze bepaalingen onderwierpen zich de Parfees. Zy
kleeden zich op dezelfde wyze als de Hindoos, en maaken gebruik van dier Characters. Zo verre hebben zy
hunne eigene oorfpronglyke Landtaal vergeeten, dat 'er
mogelyk geen tien Parfces zyn, wy kennen 'er geen één,
op het Eiland Bombay, die dezelve kan fpreeken.
TAVr;RNIEn. heeft, in zyne Perfofche Reizen, een breed
,berigt gegeeven van de Guars, door welken by blykbaar dit eigentte Volk bedoelt ; maar by dwaalt ongelukkig in het vermelden van veele byzonderheden.
De Parfees trouwen nooit met andere Volken; zy heb
geen openbare Bedehuizen :elyk hunne Voorva--ben
ders in het Oosten, houden zy de Te
mpels en Eerdienstplaatzen geheel onnoodig : zy bidden in de open lugt,
en bewyzen eerbiedenis aan de Zon , als het grootte
Zinnebeeld in de Natuur van de Godheid, wier Tempel
het Heelal is; zynde de allesdoordringende Hoofdfcoffe
des Vuurs alleen een Zinfchets van dezelve.
De meeste hunner oorfpronglyke Gebruiken zyn, nogthans, eenigermaate veranderd. • Geene is misfchien zo
zonderling als hunne wyze van begraaven , welke wy
daarom wat breeder moeten vermelden.
De Overledene, naa een behoorlyken tyd in zyn eigen
huis gelegen te hebben , om van zyne Bloedverwanten
beweend te worden, brengt men, gevolgd door een Ileep
Bloedverwanten en Vriende
n, de Vrouwen een Lykzang
aanheffende, na eene Begraafplaats van het volgend maakel. Het is een rond gebouw, open aan den top, hebende omtrent vyf en vyftig voeten middellyns , en eerre
hoogte van vyf en twintig voeten , opgevuld tot omtrent
vyf voeten van den top , uitgenomen een Wel van vyftien voeten over 't kruis in 't midden. Het gedeelte,
dus
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dus opgevuld, heeft eene afhellende fchuinte na de Wel.
Twee rondloopende groeven , drie duimen diep , maakt
men rondsom de Wel; de eerfte op den aftand van vier,
en de tweede op tien, voeten van de Wel. Groeven van
-gelyke diepté of hoogte , en vier voeten van elkander aan
den buitenkant des buitenoen 'cirkels, loopen recht van
den muur na de Wel; zich vereenigende met de rondloopende, ten einde het water áf te' leiden. De Begraaf
afgedeeld in drie kringen of-platsidorefhkng
afdeelingen : de buitenfe zeven en vier voeten; de middelfte zes en drie voeten ; de binnenfee vier en twee
voeten: de buitenfte is gefchikt voor Mannen; de middelfto voor Vrouwen; de binnen fte voor Kinderen. In
deeze 'afdeejingen worden de lichaamen geplaatst, los met
een ftuk linnen omwonden, en zo ftaan zy bloot oen
door Gieren verfcheurd te worden, t geen vry fchielyk
gefchiedt; dewyl men altoos eene groote menigte deezer
op krengen aazende Vogelen ziet vliegen omftreeks deeze
Begraafplaatzen, in de afwagting van nieuwen prooy.
De Vrienden des Overledenen, of de Lieden die de bezorging der BegraafpIaatze hebben , komen 'er op den
gepasten tyd , en werpen de overgebleevene Beenderen
in de verzamelplaats ; de Wel. in het middenpunt : ten
welken einde yzeren haaken en tangen in de Begraafplaats voorhanden zyn.
Een yzeren deur, vier voeten breed, fluit den ingang;
deeze is aan den oostkant, en zo hoog als het terras, met
een weg daar heen. Op den muur, boven de deur, is een
andere muur opgetrokken, om te beletten dat het volk
in de Begraafplaats kyke; 't geen de Parf es op de zorg
te voorkomen. Een Perftsch Op--vuldigítewyzran
fchrift, op een feeen gehouwen, flaat boven den ingang.
Beneden den muur loopen onderaardfche gangen om ce
Beenderen te ontvingen, en de Wel voor vervuilen te
bewaaren.
Lieden van groot aanzien verkiezen zomtyds niet in
deeze algemeene ontvangplaats der Lyken geplaatst te
worden , en laaten kleindere voor zich en hun Gezin
vervaardigen. -- SOORABJEE , een ryk Koopman, voorheen te Bombay woonagtig, werd dus gelegd in Bene byzondere Begraafplaats in den Tuin by zyn Huis op ?llal'rbar Hill. Men heeft ons verhaald, dat deeze Begraafplaats van boven met tralien is ; fteunt dit berigt op
grond
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grond van waarheid, dan is deeze de éénige op het Ei

-land,erwyztugk.
De openbaare Begraafplaatzen zyn, zo verre wy weeten , vyf in getal, (doch tegenwoordig niet alle in gebruik,) omtrent drie mylen westwaards van Bombay ge
-Iegn.Droti,wazynvderfchigotte, is die wy hier boven befchreeven. Wy hebben berigten aangetroffen van deeze gewoonte der Parfees, als mede bef chryvingen van hunne Begraafplaatzen; doch vonden dezelve onvolkomen.
Door nieuwsgierigheid gedreeven, begaven wy ons in
de Begraafplaatzen deezes Eilands, en bezagen ze alle,
die in SOORAB JE E's Hof uitgeflooten; wy zagen ze niet
flegts van buiten , maar, zo veel mogelyk, van binnen.
Nog jong zynde, waren wy niet bedagt op de onvoeglykheid onzes bedryfs; anderzins zouden wy ons zo onvoeglyk in de Rille rustplaatzen der dooden niet heb.

ben ingedrongen.
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WANTEN GESCHETST.

Myne Heeren, of Burgers , Schryvers der Vader.
che Letteroefeningen.
-landf

reeds Heeren gefchreeven; die benaaming hlyft
in den mond beflorven,• en is eer uit myn pen,
1dankmyhad
ik om de nieuwere, Burgers, ul. misfchien aangenaa.

nier, denk. Weet, dat ik ; THEOPHILUS OUI)ENSTYL ben,
en my niet zo fchielyk aan Nieuwigheden, fchoon ik de
zaak geenzins afkeur, kan gewennen. Nu, dat zal niet af=
of toedoen aan de groote zaak, waar over ik u dagt ,
in deezen mynen Brieve, bezig te houden.
Vóóraf, want men wil gaarne weeten van wien men
een Brief ontvangt als men Bene nieuwe hand ziet, --•—••
vóóraf moet ik u kortlyk onderhouden over myne om•
ftandigheden; deeze zullen myn fchryven toelichten ----het berigt hier van is eene volfiaagene noodwendigheid.
Een ruim Inkomen en eene wat gemaklyke Geaarth^id
hebben zints lang het leezen voor my eene noodwendigheid gemaakt: en , in de omílandigheden waarin ik my
thans gefield vinde, is het leezen my een troóst des leevers.
Qq
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vens. Ik hou groot van uwe Iladerlandfche Letteroefenainag „-ra; zy verfchaffen my maandlyks een aangenaam
onthaal, en eene verademing van het veelvuldig Staat en Regeeringkundige , van 't welk te leezen ik egter
geen vyand ben. --- Reeds vroeg geraakte ik in 't bezit van zo veel Middelen als zommigen misfchien zouden
denken dat ruim genoeg was. Weinig lust tot een arbeidzaàm leeven hebbende , en tot een ommeflag van
Handel, die, gelyk ik had opgemerkt, zo wel kan ftrekken om ons te verarmen als te verryken, befloot ik feil
te leeven, vry van allen gewoel, vry van eer- en ftaatzugt , meester van myzelven en van myn tyd. Eenige
omftandigheden my verhinderende in myne vroege jeugd
te trouwen, heb ik lang genoeg geleefd om den naam van
een Ouden Fryer te krygen : in deezen oudveyerlyken
iaat woont by my, te myner hulpe, myne Zuster DEBORAH, nu vyf en vyftig ,jaarera oud, en die, om redenen
haar best bekend, zeer eerlyk den naam van eene Ouds
Vryster veriient, en verworven heeft.
Ik weet zeer wel, dat de Menfchen, over 't algemeen;
zeer gereed zyn om een voorraad van geestigheid (althans Van vermeende en veelal laffe geestigheid)
heid) uit te
forten ten koste van Oude Vryers en Oude Vrysters. Zy
merken ons aan als nietsbeduidende en nutlooze Lieden.
Zy houden ons voor zo dwaazen, dat wy alle de gemak
-kenvrmadsHuwlykevnatr
dryven, zonder eenige reden ter wereld daar voor te
hebben.
Zonder met hun, hier over, in eenig gefchil of twistgeding te treeden, wil ik alleen van verte ,met een wenk,
aanduiden, dat, indien wy, gelyk zy beweeren, eigen
gemakken en vermaaklykheden des-zinglykderotf
leevens opofferen, zy ons, wegens deeze opoffering, eenigzins. moeten agten. De Man , •immers, die een vermaak
verfmaadt, 't welk binnen zyn bereik ligt, mag met regt
na dei lof van Zelfverlochening dingen.
Myne Zuster DEBORAH, 't is waar, houdt 'er niet
van, om zo philofophisch (mag ik het dus eens noemen)
over dit onderwerp te denken of te fpreeken. Het meer
op daadzaaken (gelyk men (preekt) laatende aan
beweert zy , dat zy veele Minnaars ' gehad-komen,
Nebbe; maar dat zy hun afwees: doch ,dit was niet, (indien ik het wel heb,) zo zeer uit een afkeer van den Egtenfiaat , dan wel uit een zelfvertrouwen op den duur
-
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van het voorregt om eene keuze te kunnen en eenmaal
te zullen doen. Zy Rondt in een begrip, 't geen de
Sexe vry gereed opvat en inwilligt, dati Schoonheid van
geenen ras verganglyken aart was, en dat het aan Minnaars niet zou ontbreeken, wanneer het haar eens mogt
behaagen eene beflisfende keuze te doen. Maar, helaa d
die gelukkige dagen zyn heengevlogen, en zy vindt zich
nu overtuigd van de waarheid van menig oud Spreekwoord, haar meermaalen voorgehouden, wegens het ver
goede Partyen, en het betoon van eene al-fmadenv
te verregaande kieskeurigheid . dat men de Fortuin by
de lokken moet grypen als zy zich van vooren aanbiedt,
en bedenken dat deeze van achteren kaal is, enz.
Maar, welke ook onze verdrietlykheden en - kwellingen
mogen weezen, wegens het laatera voorbyglippen van
goede gelegenheden, om de zoetigheden van den Egteni}aat te fmaaken, en de fmaadnaarnen van Ouden Yryer
en Oude Yryster te ontgaan, ik kan u verzekeren, dat wy
deeze met alle onderwerping zouden draagen, indien wy
geen anderen bynaam, ongelukkig, by den onzen gevoegd
vonden; een bynaam, welke ons veel meer verdriets en
kwellings baart. Ik meen, myne Heeren! dat 1EBoRI,r
een Oude Tante is, en ik een Oude Oom.
Wy hebben drie Broeders,; ieder met een half douzyn Kinderen . gezegend. En, daar de middelen myner
Zuster, als ook.. de myne, door de gemaatigdheid onzer
verteeringe, (fchoon wy 'er het onze onbekrompen vazi
neemen,) Reeds vermeerderen, worden wy, door de ge.
heele Familie, aangezien op eene wyze, welke ik voor
ul., die de wereld kennen, niet in 't breede behoef te
befchryven.
In de daad, Myne Heeren! indien gy zaagt met welk
eene hoogagting wy behandeld worden door het groot
aantal onzer Neeven en Nigten, gy zoudt ons het gelukt
van zo bemind te weezen benyden. Maar, indien gy
wist, zo wel als wy het weeten, gy zoudt tefiens ontdekken, welk een wyd verfchil 'er is tusfchen eerbied
en liefde.
Ik ken geen vernederender toehand, dan die van erg
Maii, die weet, dat men hem alleen om zyne Middelen
agt ; die weet, welk eene nietsbeduidende inagtneeming
zulks is; en wiens Bloedverwanten hoogagting en ger •
genheid betoonen , enkel opdat by het moge vergelden,
t2 q :
door
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door hun tot Erfgenaamen te Rellen. Dit nogthans is de
toeftand der meeste ongehuwde Tantes en Ooroen.
Deeze toeftand wordt nog, onaangenaamer, indien deeze
Ooroen en Tantes, op hunne jaaren en ondervinding, zich
zo veel laaten voorftaan , dat zy misflagen meenen te
vinden in het gedrag hunner longere Bloedverwanten ,
hoe ongerymd en middelen, verfindend dat gedrag ook
moge weezen. Dan vloeijen met onbelemmerden voort.
drang alle de Spreekwoorden, alle de Gezegden, op Oude
V. vers eu Irrysters in zulk eene menigte voorhanden.
indien ik, myne Heeren! verkoos in ernst flil te itaan
op dit betoon van Liefdeloosheid, dan zou ik, met eene
zekerheid die naby de. mathematifche komt, kunnen betoogen, dat meer Kinderen ongelukkig gemaakt zyn door
hunne Vaders en Moeders , dan ooit door Oomen en
Tantes. Ik zou, daarenboven, kunnen bewyzen, dat
Ouderlyke toegenegenheid, wanneer dezelve niet beftuurd
wordt door wysheid, opmerking en ondervinding, recht
wreedheid is; als mede., dat toegeevenheid en-ftrekch
inwilliging, in negen gevallen van de tien, noch door
voorzigtigheid , noch door noodzaaklykheid, gewettigd
wordt. Doch ik laat alle deeze, en meer àlgemeene, be.
denkingen, die op dit onderwerp te maaken vallen, vaa
myn eigen geval u wat nader onder het oogti te-ren,om
brengen, wel verzekerd dat myne Zuster en ik de eeníge niet zyn die ons in 't zelve bevinden, lchoon het
onze al zeer doorfteekend is, en ongetwyfeld tot een modléi kan dienen. Verfchoont ,myne langwyligheid, en hebt
geduld met dit gebrek van een Ouden Vryer.
Het draagt zich dan in onze Familie in deezer voege
toe. Myne Zuster DEBORAH, (die , gelyk gy begrypen
kunt , nooit Kinderen gehad heeft,) Raat in het begrip ,
dat zy volkomen weet wat tot de Opvoeding van Kindeten behoort. Hier uit volgt zeer natuurlyk, dat zy verfchillende begrippen koestert, en beweert, wegens de.
Opvoeding haarer Nigten, met die, welke de Ouders omhelzen , en volgen. En ik moet bekennen, dat zy , ten
aanziene van dit onderwerp, eenige begrippen koestert ,
die, om voor de vuist te fpreeken, onregtzinnig en hoogst
verwerpelyk zyn. By voorbeeld, zy kant zich aan tegen
het zenden der Nigten op een Kostfchool , waar men
geese andere dan jonge Juffrouwen van Rang, van Fat/ben, vindt; want deeze dingen houden, ondanks de Ge ryk
,
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lykheid, band. Dit kan nog aankomen: maar zy beweert,
dat, in het Winterfàifoen,viermaal na Schouwburg te gaan,
tweemaal een Opera en een Concert by te woonen, genoeg is voor haare Nigten. Zy geeft ook te ver
dat het zeer onvoeglyk is, deeze 'kinderen, die zo-Itan,
zeer Godsdienitig onderwys behoeven, drie of vier maanden agtereen des Zomers uit de Kerk te laten blyven , onder voorwendzel van Zondags een buitenluchtje
te moeten fcheppen. Deeze, zult gy my wel willen toeftaan, zyn zeer onaangenaam klinkende Leeringen;
en kunnen niet dan groote fmert baaren by lustige vrolyke jonge Dogters, in de groote wereld, naar eisch , opgevoed. Myne Zuster DEEORAH is egter zo verkleefd aan haare oude begrippen , (ketterfcbe begrippen
in deeze dagen,) dat zy het een en ander te zeggen weet
op eenige gedeelten van de Kleeding der Nigten, en veyuit haar gevoelen zegt over den ontblooten boezem, enz.
een f{uk 't geen ik niet verder wil uitpluizen; men zou
dit onvoeglyk vinden voor een Ouden Vryer, en ik my
daar door zo belachlyk maaken als myn Mede-Oude -Dryer,
die Reeds den mond vol heeft van Kraamhistorien.
Weinig reden heb ik ondertusfchen om in de lesfee
myner Zuster iets onvoeglyks te vinden, en moet ik bekennen dat ik met haar in vrugtloosheid van Hervorming e
volkomen gelyk ftaa. Is zy over de Nigtcn onvoldaan,
ik omhels het ftelzel, in de Opvoeding' myner Neeven aan
Te meermaalen heb ik-genom,i dl.
myne bedenkingen in 't midden gebragt over de onvoeglykheid om jonge Lieden van veertien en zestien jaaren
hunne eigene Paarden te geeven, en met een welgefpekte Goudbeurs uit te ryden , van Saturdag tot Maandag
om te zwerven , en zich te onthouden waar het Ver
lokaas biedt. Dikwyls heb ik-makhetgunis
beweerd, en misfchien met eenige drift, dat Kofyhuizen
en Herbergen geen gefchikte plaatzen zyn voor Jongelingen van hunne jaaren. Ik heb durven vo&rfpellen,
dat 'er een tyd zal komen, waarin de Ouders reden zullen vinden om zich te beklaagen wegens de afgerigtheiel
hunner Kinderen op het Spel, en verfcheide andere Modifche Begaafdheden. --- En wat de maat myner vermeende Onbillykheid en Strengheid ten hunnen opzigte
volneet, is, dat ik deeze dingen niet by herhaaling kan
hooren vermelden , zonder wederzin ; en gy weet , dat,
bet geen WY niet zonder wederzin kunnen hooren, wy
Qq 3
ook
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ook gereed zyn om zonder zagtheid te veroordeelen. Het

gevolg hier van is, dat onze Neeven en Nigten zeer omzigtig zyn, om op zekere tyden niet digt by hun Oom
en Tante te komen. Zy weeten dat het weer van het
oude zou weezen; of, gelyk zy agter onzen rug fpreeken,
het oude gegrom.
Maar met dit alles vinden zy zich zeer verlegen omOns Geld.
trent één ding, en dit is het émn noodige.
Ons Geld moet zeker niet uit de Familie gaan.
Hier, hier is de groote zaak — en hoe die te huismeesteren! Uitwendige beleefdheid , en betoon van eerbied ,
moet bewaard, zorgvuldig bewaard, worden. Te deezer
oorzaake ontvangen wy menig eene hartlyke Uitnoodiging, om onze Broeders en Zusters, en derzelver Familie,
te bezoeken , als zy geen ander gezelfchap hebben. Die
Uitnoodigingen zyn altoos op den gemeenzaamften en ouderwetstten voet gefchoeid. 't Is om Fazniliedag te houden , zonder omflag familiaar op de Portie , men zal
geen omJlag altoos maaken
en wat van dien aart
meer is.
In waarheid, myne Heeren! ik moet bekennen, dat noch
myne Zuster, noch ik, onaangenaamer Vifites bywoonen;
ter oorzaake van het dubbel bedwang, 't welk onze te
Familie oplegt. Vooreerst moe -genwordih
zich, althans in zekere maate, bedwingen in het-tenzy
geen zy een gedrag naar de Mode noemen, dat by Oom
en Tante zo gehaat woord. Ten anderen moeten zy
Bene houding van genegenheid en verknogtheid aanneemen; eene rol, die zy met veel moeite zeker fpeelen. De
Kinderen, nog te jong om Kweekelingen te zyn in de kunst
van veinzen, of die niet genoegzaam bedenken, welk een
gevaar 'er ileeke in ons te beledigen , verraaden nu en
dan de Familie- fentimenten op eene ongevallige wyze.
Gebeurt dit, zy worden door de Moeder des beftraft, en
deeze betoont haare hooggaande verwondering , waar en
hoe haare Kinderen zulke woorden geleerd hebben,
als oude platneusde Schoen — Palmboomenhouten Pruik —
en wat dies meer is van dien eigen aart, 't geen menigmaal den kinderlyken mond ontrolt. Zeker, myne Heeren !
zulke woorden maaken geen gedeelte uit van de ingefchapene denkbeelden, zo dezelve plaats hebben, — zodanige woorden zyn aangeleerd , dikwyls gehoord, en gereed
naagefpiooken.
't Is niet langer geleden dan in den voorleden Winter,
dat
,
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dat wy een dierbaaren naastbeftaanden verlooren. By
het wederkomen van de Begraafnisfe, terwyl wy over de
deugden en goede hoedanigheden des overledenen fjjraken , en Mejuffr. ELISA]ETH OUDENSTYL, de Vrouw
van myn tweeden Broeder, een vloed van traanen op
des overledenen gedagtenis ftortte , kwam haare jongtte
Dogter, in diepen rouw gekleed, ter kamer in; tot haare
Moeder zeggende: „ Mania! onze Masquerade - Kleederen
„ zyn t'huis gekomen! " Een fnaphaanfchoot in het
vender zou geen grooter verwarring gebaard, ja, indien
het getroffen had, geen doodlyker ftilte te- wege gebragt
hebben. Onder deeze verwarring nam ik myn affcheid ;
en den volgenden avond verfcheen de jeugd deezer hartlyk bedroefde Familie in het gewaad der grootfte lugtigheid
en ligtzinnigheid op de plaats ter Masquerade bet}emd. Ik
kreeg hiervan in 't zekere de wèet: want, in 't voorbygaan, het ontbreekt myne Zuster noch my aan aanbrengers van 't geen in de Huizen onzer Broederen en Zus
omgaat, als mede van 't geen de jonge lieden uit -tern
'er, althans ik ben 'er, niet op geheld,-voern.Wyz
en hou die Praatvaars en Praatmoers verdagt van flink
oogmerken. — Ik kreeg dan hiervan de weet, en te--fche
vens berigt, hoe men gehoopt had, dat ik, door myne doofheid, toen door verkoudheid flerker dan naar gewoonte,
misfchien niet gehoord zou hebben, wat deeze jonge Juf
zich zo onbedagt, en te ongepaster uur, liet ont--frouw
vallen. Te haarer verfchooning moet ik zeggen , dat ik
op zulk eene plaats in de kamer zat, dat zy my by het
inkomen niet kon zien; en dat zy, overzulks, alleen een
dier mishagen beging, waar toe de voorzigtigfte zou kunnen vervallen.k waagde het, eenigen tyd daar naa,
myn mishaagen over zulk een gedrag te kennen te geeven; maar ik werd tot zwygen gebragt, door een bewys,
't geen ik moet bekennen dat geen tegenfpraak Ieedt,
waar tegen geen redekunst beftand was. Men bragt, als
een onwederlegbaar bewys op al myne aanmerkingen en
tegenwerpingen, in 't midden, ,, dat het de laatf e Mas
queradeparty
„
iin het faifoen was, en dat 'er geen ander
binnen kort zou plaats hebben'. "
Om kort te gaan, (ik mag dit wel zeggen, naa reeds
zo lang een Epistel gefchreeven te hebben ; doch Oude
pryers zyn lang van ftyl,) dusdanig, als ik gemeld heb,
zyn de ketterfche gevoelens van DEBORAH en my; en
zo groot oordeelen onze Bloedverwanten de volllrekte
noodQq 4
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noodzaaklykheid, om met ons op een goeden voet van
vriendfchap te taan, dat hunne Familien, om in de taal
van den dag te fpreeken , in Committees van Geheim_
houding zich gevormd hebben. En ik geloof, in goeden
ernst, dat zy elke nieuwe Knegt of Meid den Eed af
om voor ons niets te openbaaren van 't geen 'er-nem,
in de Huisgezinnen omgaat.
Eenige dagen geleden gaf my eene myner Nigten een
bezoek, vergezeld van een haarer Makkers. Ik ontving
baar, op myne wyze, zo goed en vriendlyk als my mogelyk was. Myne Nigt was kwistig in 't betoon van
vriendlykheid en minzaamheden; als eene aartigheid deedt
zy my een paar Kousfebanden prefent. Die kleinigheid,
want ik ben met weinig wel te vrede, bleef niet onbeloond, en ik wilde gaarne voorledene onaangenaamheden
vergeeten. By het weggaan, had haare Vriendin, zo
ik veronderftel , by ongeluk, een Briefje uit den zak laaten
vallen, ik zou het, schoon open, niet geleezen hebben,
indien ik niet by het opraapen niet een ooglag een woord
of twee gezien had, 't welk op my fcheen te pasfén.
Dit had betrekking op een bezoek, my, eenige weekes

geleden, gegeeven.

WAARDE MARIA!

„ Het fpyt my deerlyk, dat ik niet vóór negen naren
„ by u kan komen. De Oude Grommer was een week
„ geleden aan ons huis, en keek , over 't een en ander,
„ my betreffende, zo donker, dat myne Moeder begeerde,
„ dat ik heden by hem zou gaan Theedrinken , om hein
„ weder in een goed humeur te brengen. Maar ik
„ zal het kort maaken ; ik zal zeker op dien dag hoofdpyn
„ hebben , en by u weezen eer het eerie Spel uit is.
-

„ Ik ben

E. OUDENSTYL.
„ Ik hoop dat DEBORAH BEDILAL niet t'hUiS

„ zen. De Hemel behoede my daar voor!"

zal wee-

Toevalletjes als het evengemelde hebben my ' meer
an dit flag van bewyzen der tedere liefde myner jonge
)$loedverwanten in handen doen komen; en zal ik deeze
onderpanden hunner genegenheid mywaards bewaaren
tot den dag der vergeldinge. Intusfchen zal de uitgave
van deezen Brief. in uw Me$ndn'e. k, 't geen ik weet dat
ten
-
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ten huize myner Nee ven en Nigten geleezen wordt, hun
tot narigt kunnen dienen, dat de Oude Grommen niet doof
is, noch de Oude Kat blind ; en ik wil de proef hier
mede neemen, wat eene bewustheid van hunne eigene bedrieglyke treeken kan uitwerken , en, naar gelange van
de opregtheid hunner fchaainte , of de geringe agtgeeving
op dit zagte beftrafingsmiddel, zal ik kunnen opmaaken,
of zy ooit in het geval zullen komen, Om DEBORAH Of
my als Oom en Tante anders dan in den blooten Naam alleen aan te zien.
Helaas, myne Heeren! het ongelyk, ons zo onverdiend
(gelyk ik Ineen) aangedaan, is gering. Wy mogen bedroo.
gen worden in eene geneigdheid tot hunne Kinderen, en
die genegenheid moge ons aanzetten om aan dezelve ons
goed te maaken. Daar neemt allen onrcgt, ons aan
een einde, en het is geen misdaad misleid te-gedan,
worden. Het misdryf, en geen klein misdryf, in de daad,
is gelegen , dat men jeugdige gemoederen een itelzel
van bedrog en valschheid inboezemt, en zodanige begin
iels inftort die volftrekt het hart bederven, en hun alleen
pligttnaatig jegens hunne Ouders zullen doen handelen ,
zo lang die Ouders hunner dwaasheid en ongebondenheid
voedzel verfchaffen. Mogten zy dit bedenken , en geluk
Ik ben, myne Heeren! enz.
-kigwezn!
THEOPHILUS OUDENSTYL.

NOUBMAHALL, OF DE KONINGIN DER INDIEN.

Een Turksch Vertelzel.

(Uit het Engelseh.)
en vindt aangetekend ; dat de groote Mogol GEHAN GUIR
1. een zo groot bewonderaar en liefhebber was der fchoone
Sexe,dat hy allen vlyt belleedde om zich by dezelve aangenaam
te maaken, en de uitfteekendite gaven fchonk aan de zodani.
gen, die 'er hun werk van maakten om hem Schoonheden te
bezorgen. Met zulk eene neiging en ryklykheid is het geenzins te verwonderen , dat de Haram van dien Monarch opgevuld was met Schoonheden uit alle oorden van het Oos.
ten.
Toen hy eenige jaaren doorgebragt hadt in de omzwervende
liefde en verwyfde vermaaken van het Seraglio ; toen hy bykans
Qq 5
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kans verzadigd was door de nietsbeduidende wellustigheden,
welke hem omringden , en zyne overleggingen allerwegen f,•^eel.
den op iets nieuws, terwyl hy fmagtte na eene nog grootere
verfcheidenheid , werd zyne kwynende Liefdedrift door het
volgende geval opgewekt.
Op zekeren dag in zyne Raadzaal zittende, kwam de Deur
dat twee Vrouwen-bewakrintd,mehrig
in het Voorportaal ftonden te wagten, en een Verzoekfchrift
hadden over te leveren, 't welk zy den Sultan in eigen handen
wilden Rellen .
Verwonderd over de zonderlingheid van dit verzoek , van
Vrouwen komende, beval by, naa weinige oQgenblikken bedenkens, dat zy zouden binnengelaaFel, worden.
De eeríle die binnen tradt was van middelbaaren ouderdom.
Zy naderde tot de voetbank des throons; een papier overreikende, met deeze woorden: „Ontvang, doorlugtigfle Gea,ïN„ GUIR, hoogverheven Heer des Heelals, het Verzoekfchrift van
„ de raadlooze Vrouw en Dogter van IBRAHAM, den. Perfi/chem
„ Capitein , die onder uwe ongenade gevallen is, door het
„ deel , 't welk by nam in den opiland van MERODAC , uw
„ Zoon ; en die thans kwynt in de gevangenis, alle uurgin den
dood verwagtende." „ Den dood ," voerde GEUeNGUIR haar te gemoete , terwyl het vuur der wraake hem ter
doge uitfchitterde , „ welken zyne tropwlposheid en on
„ dankbaarheid verdiend heeft. Zulk een Mpp(ter van trouw„ loosheid," voer hy voort, in wpede opflaande, „ heeft
„ reeds te lang geleefd; hy zal oogenbliklyk zyne welverdiende llraffe ondergaan " fly flapte van den throon af,
en riep een van de Opperoen der Lyfwagten, om de volvoering der dooditralfe onverwyld te beveelen, toen het doodlyk
beluit op zyne tong bleef kleeven, en alle zyne vermogens ver
werden door het bewonderen der fejtgonheid van de-zwolgen
jongere Vrouwe , die op dit oogenblik haar (luier hadt weg
voor hem itnielende, uitriep: „Genade! Gena--gefchovn,
de! " op een toon die ingang vondt in 't hart des Sultans.
,, De Dogter van den ongclvkkigen, van den traffchuldigen,
IBRAIIAM Tweekt u om vergiffenis, fmeekt u om het leeven
van haar Vader!"
Terwyl zy deeze woorden op den hartroereudtlen toon uit boezemde, vloeiden de tranen uit haare fchoone, oogen pp
haaren hygenden met oen dun gaas half overdekten boezem.
IIaar geheel geítel vertoonde zich door boezemfinette in wanorde. De Monarch . aangevallen aan type zwakfle zyde, beurde haar op, drukte haait in zyne armen, onder het uitboezeroen
deezer woorden: „ Laat IaRAHAM vry heenepgaan , van dit
„ oogenblik af mag hy zich begeeven werwaards het hem be„ haage; doch, daar zyne Dogter de oorzaak is der herroepinge
„ vaa
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.van een vast genomen Befuit, heb ik beflooten haar als my.
ne Gevangene te houden."
Onverwyld gaf hy last om den Perfiaanfchen Capitein te
ontflaan. En , terwyl zyne Huisvrouwe heenenging om hem
met zyn ont(lag geluk te wenfchen , werd zy in het Seraglio
gebragt; waar zy in heerlyke vertrekken, voor haar gefchikt,
gebragt werd. Naa een kort tydsverloop, werd haar Vader
tot den rang van Generaal in het Leger van Indostan bevorderd.
Schoon de Dogter van IBRAHAM, ten deezen tyde, naauwlyks
den ouderdom van zestien jaaren bereikt hadt , was zy eene
jonge Dogter van een uittieekend en verheven vernuft. Mogelyk
hadden haare Ouders voorzien, dat haare fchoonheid, ten eenigen dage , haar in den tegenwoordigen fland zou plaarzen, en
hadden deeze geene moeite gefpaard om haar die hoedanigheden
te fchenken, welke haar gefchikt maakten om dien met luis.
ter te bekleeden. Naardemaal zy bemerkte, dat de Monarch niet alleen getroffen was door haare bekoorlykheden,
maar dat hy dezelve als 't ware aanbadt, flelde zy alle middelen
te werk om zyne drift op te wekken. Zy floeg , met alle
aandagt, zyne geaartheid gade, en , bevindende dat hy vermaalt
fchiep in fchouwtooneelen en feesthoudingen , ftelde zy alle
Kuntlenaars te werk, die de wellustige Stad Delhi opleverde;
zy noodigde uit alle deelen des Ryks de zodanigen , die bekwaamheden hadden , om de groetfche plans , door haar gevormd, uit te voeren ; als mede die het hunne konden toe•
brengen om den luister van een Bal te vergrooten , of het on•
derhoudende van een Gastmaal te vermeerderen.
De groote Zaal van het Seraglio was niet de uiterfie pragt
vercierd , en werd een fchoon theater. Hier volgden Spelen ,
Masquerades en Bals, elkander op, en de Dogter Van IBRAHAM
vertoonde zich in het hoofdcharaéter. In andere vertrekken fpreidde zy haaren geest desgelyks ten toone ; de Schil.
tiers, de Beeldhouwers, de 13ouwkunfenaars, dongen na de eere
om elkander voorby te fireeven, en GEHAN-GU[R aanfchouwde;
met verbaasdheid , een.e nieuwe fchepping rondsom zich hee•
nen. Terwyl de oogen van den Monarch die voorwerpen
vol bewondering aanfchouwden , verwaarloosde zy zyn fmaak
niet. Onder haaren invloed vermeerderden de vermaaken en
feesthoudingen van de tafel , en in alles, wat zy ondernam,
ontdekte hy nieuwe aantreklykheden. De fraaiheid haarer
Zeden en het onderhoud 't geen zy verfchafte hadden , eer
zo veel invloeds op het hart des Sultans , dat hy haar-lang,
Qpenlyk trouwde ; haar op dien tyd den naam geevende van
.I`OUnMAHALL , ' t welk zo veel betekent als I;et Lic.'# van /ie
Seraglio.
In deezer voege , met éénen ftap , ten hoogften top van
fortuin gefteegen, en alle vermaaken genietende, welke hear
boo;,
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hooge (rand haar kon verfchalfen , aangebeden door hearen
E,gtgenoot, gevierd door 't l-lofgezin, en toegejuichd door het
Indiaanfche Volk , zou iemand veelligt denken , dat in 't hart
van de beminnelyke NOURIVIAHALL geen wensch onvervuld

bleef. Maar, zo gelyk is de uitdeeling der Voorzienigheid,
ten aanziene van goed en kwaad, van vreugde en verdriet,
dat wy bevinden, hoe raagt en rykdom, aan 't bezit van een
throon verknogt, niet in fcaat zyn om het hart tegen inwen-

dige bezorgdheid te dekken; dat het bedde van Staat geen
meer rusts verfchaft dan het bed van ftroo; of dat de hoog.
verhevene daken van een Paleis geen beter befchutzel verfchaffen tegen de ftormen der grilzieke fortuin, dan het laage
en nederige dak eener boerenhutte.
Deeze waarheid vertoonde zich in volle kragt in NOURMAUALU ; haar beminnelyke boezem hygde vaak door zugten , te
midden van al den luister en wellust, welke haar omringde.
Dikwyls loosde zy deeze zugten: „ Welk een heerlyk lot
„ welk een wenschlyke toeftand zou de myne weezen, kon
ik het geluk , nu door my genooten , beftendig maaken 1
„ kon ik my verzekeren van dien invloed , van die tnagt,
„ Schoon•
naa dat myne fchoonheid verdweeuen is"
„ held, " zugtte zy wederom , „ weeten wy , vergaat. --,
Maar, terwyl ik voorwaards zie op eene gebeurtenis, die
„ eerst naa verloop van veele, zeer veele, jaaren kan inval
voer zy voort, zich in deu fpiegel beziende, „vergeet-„len,"
ik, dat myn tegenwoordig geluk aan een hair hangt; de ge„ beurtenis van een enkel oogenblik, een toeval , een dron„ kenfchap, een vermoeienis, kan den leevensdraad des Sultans
„afihyden, en door de Zoonen van GEHAN-GUIR, die nu be„ zwaarlyk hunnen haat kunnen bedwingen , kan ik op één
„ oogenblik van deeze verhevenheid afgeftooten , en veel die„ per nedergefmakt worden , dan den flaat , uit welken ik
oprees.

Schrik , uit deeze en dergelyke gedagten gebooren , benaauwde de Vorl}in dag en nagt: en de vrees voor over 'c
hoofd hangende gebeurtenisfen brags te wege, dat zy (fchoon
het voorkomen van vrolykheid en blydfchap aanneemende)
zeer luttel vermaaks genoot.
GLHAN-GUtR hadt twee Zonnen. Met beide deeze Printen
bade by voorheen op eenen zeer goeden voet geleefd. De

oudite had[ onlangs een opftand tegen zynen Vader verwekt,
welke hem, ten tyde dat by IBRAHAM, den Perfsaan/then Captein , ter dood(iraffe veroordeelde, geftraft was met berooving
van het da^iicht. — De jongfte, RoURAM , leefde op een
aifland van de Hoofditad, in een groot Landfchap, aan hem
toevertrouwd op eenen voet, die hem eenigzins in onafhanglykheid van zynen Vader ftelde.

De Vorl}in zag den ftand van deezett Prins met een nayverig
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rig oog aan. Diens verheffing tot den Indiaanfc'ien Throon,
by de alyvigheid haars Egtgenoots, was eene omftandigheid„
die haar alle uuren voor de verbeelding zweefde.
Om dit ingebeeld kwaad te verwyderen , verdubbelde zy
haare poogingen om het hart des Sultans aan zich te verbinden , en over 't zelve te heerfchen. Haar vindingryk vernuft
bragt alle dagen verandering . in de verlustigingen. Op zekeren
dag zou de Jagt het hoofdvermaak opleveren. De Hartea
werden in een zeer ruime omtuining losgelaaten ; een fchitterende hoop Hovelingen verzamelde; aan 't hoofd van deezea
verscheen NOURMAHALL, gezeten op een allerfchoonst Arabisch
Paard. Hàare kleeding was ligt groene Perflaanfclie zyde, onder den boezem vastgemaakt, en op de hand met diamanten
gespen; haar hoofd was vercierd met een kroon van edelgeileente, en bovenop met een wasfende maan, by welke een
pluim uitkwam van witte f}ruisvogel -vederen, waar by heer
afhaken de fchoone zwarte hairvlegten; eenige bezet met-lyk
fchoone paarlfnoeren , andere los op de fchouders wapperen.
de. Van haar agierhoofd hing een (luier van wit neteldoek ,
met goud gezoomd , die, in de lugt wapperende, half een
fchoonen pylkoker bedekte, die over haar fchouder hing. Over
haar Paard, dat trotsch fcheen wegens den opfchik, en den
fchoonen last dien liet droeg , hing een net van zilverdraad;
het mondfluk was van goud , de ftygbeugels waren bezet met
robynen. Toen zy over de vlakte heen galoppeerde, honds
GEHAN- GUIIt verrukt over de gemaklykheid, waar mede zy
haar Paard bestuurde; haare behendigheid en kleeding zetten
haar nieuwe aantrekkelykheden by.
Wanneer zy in den avond van dien dag de rel opleidde, die
den dans aanving, bewoog zy zich over fret tooneel met de
bevalligheid en ligtheid van een Sylph. Over een onderkleed van
gebloemd fatyn , naar haar leest gevormd , hing een los met
zilverdraad doorvlogten kleed, en ontdekte haare fchoone ge.
Halte, als de wind, onder het danfen gemaakt, de plooijen
ontvouwde. Het pragrig hoofdcieraad was verwisfeld voor
een bloemkrans, en het hair opgebonden met witte en zilver
éénig juweel, 't welk zy droeg, was-draenlik;ht
een halvemaan van diamanten, over welke de paauwenvederea
met eene aIIerbevalligíle losheid zweefden.
Andere dagen waren aan Watervermaaken geheiligd. Een
allerheerlykst Vaartuig dreef in het wyduirgefirekte meir van
den Hof; fchoone Kinderen, als Cupidoos uirgedoscht, vervulden het Vaartuig , en, terwyl haare Gezellinnen de rol van
Waternimphen (peelden , nam zy het Character aan van ci EoPATRA. Kleindere Vaartuigen voeren 'er nevens , uit welke
zich Zang en Speelkunst up het verrukkendst Iieten hoorn.
Schoone Vuurwerken en °een Maaltyd flooten dien dag.
Wanneer de , Weersge[teltenisfe geene buitenhuizige vermaa-.
ken
;

bod

NOURMAHALL,

ken gedoogde, noodigde zy de Liefhebbers van fraaije Letteren in eene groote Zaal. 'Er werden Pryzeti uitgeloofd voor
het opstellen en opzeggen van Verzen , en andere werken
van Vernuft. Naa dat veelen toegejuichte Rukken hadden voort
kwam de Vorflin met de haare : men bevondt , dat-gebrat,
deeze boven die van allen uithaken, zo dat de prys aan haar werd.
coegeweezen : zy ontving de eer, doch fchonk den prys aan
die haar in verdienften het naast kwam.
Te midden van zulk eene verfcheidenheid van vermaaken,
werd de aandagt van GLHAN - GUIR steeds getrokken na NOURMAHALL. Hy leefde alleen in haar gezigt, en zyne geesten
woerden ge(ladig in beweeging gehouden door het bejag of
genot van deeze of Beene uitfpanning. Hy liet de heer.
fchappy zyner wyduitgettrekte Landen , voor een groot gedeelte,• in handen der Vorllinne; doch dit voldeedt niet aan
de eerzugt en het fteeds hooger en hooger ftygend doel
van NOURMAHALL. Zy haakte na meer magtbetoons, en het
genoegen van oppermagtig te heerfcben hadt zulk een fierken indruk op haaren geest gemaakt, dat zy beflooc den Sultan te dringen om haar den Throon te laatgin , al ware het
ilegts voor eenige weinige uuren.
Het ongenoegen van zyn Zoon KOURAM gaf haar een voor
om een gedeelte van haar plan te volvoeren. Deeze-wendzl
hadt eenige misnoegde Rajahs tot zyne medeflanders, en hield,
met hun behulp, de Hoofdllad in geftaage onrust; dit bewoog
den verwyfden Monarch om zich te begeeven na een van zyne Paleizen, meer buiten het bereik der ontrustinge gelegen.
Naardemaal NOURMAHALL nimmer haare hoofdbedoeling uit
het oog verloor, 't welk volftrekt Gezag aan haare verbeelding vertoonde, was dit juist het geen zy wenschte. Hier
werden de vermaaken en wellusten, die in de Hoofdítad ge•
heerscht hadden, vernieuwd: en dewyl OEHAN-aulR dagelyks
meer en meer op tafelvermaaken gefield werd, bevlytigde zy
zich om de kostbaarfie onthaalen aan te leggen.
Het was op een deezer Feesten, dat de Monarch zich den
teugel ruim gevierd hadt. Zy verrukte hem door het fpeelen
op de luit, gepaard met den zang haarer allerwelluidendite
ftemme , en, om hem verder in verrukking weg te voeren,
danfle zy een allerbevalligfcen dans. De Sultan, hier door
geheel gewonnen, verzogt NOURMAHALL by zich neder te zitten; verklaarde dat hy haar beminde boven alle de veelvuldige
Schoonheden in het Seraglio : dat ,hoewel hy in 't eerst verrukt
was door haare bekoorlykheden, de ketenen, waarin zy hem
gekluisterd hieldt, vaster geklonken waren, door haar vernuft
en geest ; en by daarom bello©ten hadt haar eenige gunst ,
welke zy ook mogt vraagen, toe te fraan.
NOU1 MANALL, den Sultan, in die hooge maate, op haar verliefd ziende, oordeelde dit cent bekwaame gelegenheid opa
4aar
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haar verzoek aan te dringen, en ving, met eene beevende ftem,
in deezer voege aan: „ Indien het waarheid is, b QExANOt
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, cunt! en uit myne eigene aandoeningen heb ik alle reden
om het te gelooven , dat de Afgod van het hart eenex
Vrouwe Gezag is , en het my veyftaat eene gunst te vraa..
„ gen, welke my meest behaagt, zult gy mogelyk begrypen,
„ waarin myne begeerte zou beftaan ; gy zult misfchien deze
„ weesch van roUPMAnALL voorkomen; indien gy zulks niet
„ doet, hoe zal ik dien uitboezeroen, dan door u daar toe be.
„ moedigd!" De Monarch gaf een wenk met zyne
hand; dat zy zou voortvaaren. Zy deedt het in deezer voege: -- „Schoon gebooren in een ftand, by vergelyking, laag
,, met dien welken ik thans geniet, heeft myne na hoogheid
„ haakende ziel altoos met een nydig oog geftaard op de
„ Oosterfehe Throoaen, van welke de Monarchen, alleen be, neden de Almagt , hunne onveranderlyke befluiten afvaardi
„ gen , en met volftrekte volmagt heerfchen. Dikwyls heb ik,
in myne jeugdige jaaren, gezegd, hoe gelukkig moeten die
„ Menfchen weezen, wier woord zo vast is als het Noodlot•!
, En daar ik , door uwe gunften , nader aan den Throon ge,
„ bragt ben, is myne drift, om volftrekt magtsbetooa •uit te
oefenen , in dezelfde maate aangegroeid. Kon ik flegts on
;t begrensd heerfchen , heb ik dikwyls by my zelve gezegd,
•,. fchoon het flegs voor een korten. tyd ware, ik zou my
zelve hoogstgelukkig agten. Daarom,' è Sultan! laat uw
„ getrouwe IvoURMAHALL den volftrekt beheerfehenden Scepter
eenmaal voor den tyd van vier en twintig uuren zwaaifen;
•, laat haar de zoetigheden der onbepaalde Oppermagt fmaaken,
„ en hier mede zal elke wenseh van haar hart voldaan zyn!"
Verbaasdheid ,wegens. dit vergoela verbande de vrolykheid van
het aangezigt des Monarchs, die, niet verkiezende het verzoek
volfcrekt te weigeren, haare bede zorgt te ontduiken, met te
,zeggen, dat, in eene zaak van zo oneludig veel aanbelangs,
het nodig ware, en, hoe genegen by ook' was ter volte
doeninge haarer begeerte i het frak eenige dagen in overwee.
ging te neerpen:

Het Vervolg en Slot in he ' eerstkomend Stukje.)
-

DAR ONVERWAGTY ONTMOETING.

Eehe aaré Gefchiedenis.
(Uit

EDWARD JONES,

Mufical and Poëtical Relicks of the
Welfh Bards.)

onder zyne Welfche Landgenoo.
H ,ten Cen uitmuntendWas
Dichter , en leefde te Cynyael, in
druGB LLUY9 CYNVAEL
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4ydudwy, er!onethflzfre:, omtrent den Jaare r6ao. In zyne
jeugd vervaardigde hy ;een fleenen Bank aan de deur van zyn
hui.. Zyner Vrouwe Zuster was de eerste , die op deeze
Bank ging zitten. „ iVIoLLY," zeide hy, haar daar vindende, „ gy hebt de maagdom van deeze Bank ; gy moet
„ my daar voor df e* kusfen geeveu." Gereedlyk werd
aan deezen vriendfchapsëisch voldaan.
Eenigen tyd daar naa overleed zyne Huisvrouw. HuGta
LLUYD CYNVAEL verliet zyne wooning, en toog na Londen.
I-iy, liet zyne Schoonzuster, nu getrouwd, in 't bezit van zyn
Huis. Hy begaf zich in Krygsdien'st , onder OLIVIER CROM•
WELL, en bekleedde geen onaanzienlyke post. Ten tyde der
Heritelling van CAREL DEN II, bevond hy zich in 't Leger
van den Generaal MONK.
Naa eene menigte jaren van huis geweest, en oud ge
te zyn, keerde hy na zyn Geboorteland weder. Op-worden
een, Zomerfehen avond bereikte hy zyn Huis. Hy zag zyne
Schoonzuster , haar Egtgenoot , en reeds groot gewordene
Kinderen, zittende op de voorgemelde Bank. Zy hielden
den avondmaaltyd. Hy vroeg, in 't Engelsch, „ of zy hen
dien nagt wilden huisvesten?'.' Geen hunner verstond
een enkel woord Engelsch. Zy , nogthans, gisfende en raa.
deride wat de Vreemdeling verlangde , weezen hem een bed
in 't huis aan , en wel het besre`, met bygevoegden wenk ,
dat by met hun het avondeten zou gebruiken, fly bewil.
ligde.
Verzadigd zynde, zeide hy een Vers in de Landtaale op.
Zyne Schoonzuster, dit gehoord hebbende, riep uit: „ Wel,
„ myn goede Vriend! gy zyt geen Vreemdeling, maar een ge.
„ booren »étschman!" Hy antwoordde: „ Ja , dat ben
„ ik ; het is een aantal jaaren geleden , dat ik drie kusten
„ kreeg van haar, die het eerst op deeze Bank plaats nam."
Genoeg om den Onbekenden te doen herkennen , en in het
daar gezeten verwonderd: Huisgezin eene zo groote als oneer.
wagte vreugde te verwekken. Hierop haalde hy uit zyn
zak een groote beurs met goud gevuld , en reikte die aan zyne
Schoonzuster over, osier deeze betuiging: „ Neem dit goud,
„ als eene belooning voor uwe Gastvry- en Herbergzaamheid,
, betoond aan den ouden Engelfclren Vreemdeling , die thans
„ meer dan tachtig aaren bereikt heeft: hy wil 'er niets meer
„ voor hebben , •dan alle nagten een bed , en , zo lang hy
„ leeft, het eenvoudig eeten , op zyn geboortegrond ge„ bruikt 1"

MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETfiEREN, KÓNSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

LE EVENS - WAAR DEER IN04
(Uit het Engelsch. )

1Vor2 lubat mi/li deploràre vitam , quod multi & Ii dotlk

f'pe fècerunt: neque me vixisfe pcenitet, quoniasn ita vixi , trt
non fruftra me natuin exiflimnemn.
CAT O

ap. dlesrt:

waargeestigen en Misnoegden kunnen niet aangezien`
worden als rechte Waardeerders des Menschlyken
Leevens. Zy geeven des Tafereelen op, met de donkerst
mogelyke verwen bemaald. Tafcrèèlen , die behaagen
kunnen en zullen aan op denzelfden toon geftemde har=
ten; die voldoening íchenken in een uur van teleurftelling, geduurende het knaagen van eenig boezemleed, uit
welk eenen oorfprong ook herkomftig: dan zeker zyn
dusdanige Tafereelen gefchikt om een zeer ohvoeglykeii
indruk te maaken op de Jeugd, die ter loopbaane der
Wereld intreedt vol gloeiende hoop, en vervuld met de
iireelendite verwagtingeni
„ Dat," gelyk zommigen zulks ten algemeenen regel
ítellen, „ de Mensch gebooren zou veezen om te klaas, gen en elendig te zyn," is een allermoedbeneemendst
begrip; doch tellens gelukkig van dien aart, dat het de
Proeve der beste Leermeesteresfe niet kan doortaan; es
niemand heeft het regt om als een Algemeenen Regel te
doen aanneemen, 't geen flegts enkelen zou kunnen betreflèn.
Indien wy de foni van Menschlyke Gelukiáligheid .koiih
den opinaaken, wy zouden dezelve veel grooter vinden,
dan dezelve over 't algemeen berekend wordt; en teffens
meer algemeen verfpreid, dan men doorgaans denkt;
En nimmer gevoelen wy des anders, ten zy men tóklaate , dat onze genegenheden hangen. blyven aaii zekez`ë
Rr
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uitwendige omftandigheden., welke ten onregte veronderfteld worden , Menfchen --geluk uit te maaken.
Wanneer wy, by voorbeeld, veronderftellen, dat Rykdom
alleen Geluk .aanbrengt, dan zal men moeten erkennen,
dat de Gelukkigen zeer fchaars te vinden 'Zyn , en de
Ongelukkigen verre weg de groottte menigte uitmaaken.
Maar._, . welk bedagtzaam Mensch zag immer de Rykdowmen aan als een Bron van Geluk?
Het volgende dunkt my eene korte veelbevattende te nederflelling van de hoofdzaak in deezen te zyn. Geluk
is een betreklyk woord, en betreft iemands toefhand met
dien van eenen anderen vergeleeken ; want 'er is geen
i1,aat -op deeze wereld, zodanig, of wy kunnen ons ver
dat de fom van het Geluk, daar in genooten,-beldn,
kan vergroot worden. Geluk beftaat niet in het
genot der Vermaaken, die de Zinnen verfchaf'en; dewyl
ze kortstondig zyn, door herhaaling verflaauwen, en Toms
aanloopen tegen het iinaaken van verhevener geneugten,
de gezondheid benadeelen, en die vertroostingen des leevens wegneemen, welke wy anderzins , op den duur,
zouden fmaaken.
Ook beftaat het Geluk. niet, gelyk zy, die arm zyn, of
in het- zweet buns aangezigts hun brood winnen, waanen,
in ontheven. te zyn van arbeid, vlytbetoon,- en benaariliging, zyner zaaken ; naardemaal de geest- . en lichaamsvermogens ergens in moeten bezig zyn, en eert. -ftaat van
ledig- en bedryfloosheid zo verre is van een Gelukftaat
te weezen, dat dezelve noodwendig vergezeld .gaat met
Lichaamsfinerte en Zielsverdriet. Menfehen , • aan een
druk werkzaam leeven gewoon, haakera, menigwerf, na
ílilte , rust, en afzondering; doch vinden 'er zeldzaam
het bedoeld geluk in. Veelen keerden , naa des eene
proeve genomen te hebben, : weder tot de verlaatene Eeanders ter hand. Proefxoepsbezigheden , of namen
de , dat Ledigheid en Leeondervindelyk geleerd hebbn
vensgeluk geene gezellinnen zyn.
Nog ongerymder is het, te waanen, dat. Grootheid van
Staat, of Verhevenheid van Rang, het Geluk des Leevens
uitmaakt. De Grooten deezer .Aarde zyn niet -te benyden
en worden zy ook niet benyd, dan door de zodanigen,
die deeze hoogverhevenen op eenen afftand befchouwen,
of door de misleidende :middentoffe hunner verbeeldinge
zien. Eer- of Staatzugt verfchaft geen aangenaame
Zielsgefteltenisfe. De Mensch , door deeze hartstocht
ge-
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gedr'eeven, betaalt duur voor de inwilliging deezer drift,
door de angstvalligheid, welke zyne hoop vergezelt, door
dc vrees voor teleurttel1inge , en de zorg voor gemis.
Ja de Man, die in het daadlyk bezit geraakt zyner he
geerde en bedoelde Grootheid, bekent menigwerf, zugtende, hoe zeer en hoe verkeerd dit heilgoed vergroot
was door de haakende verwagting. Daarenboven kan
de Eerzugt, in veel laager Leevensílanden, dan men de
voldoening doorgaans zoekt, voldoening vinden. De mededinging onder de laagere Leevensilanden , dier Lieden
wensch na meesterfchap, en de trotsch van dezelve ver
te hebben, verfchilt alleen in voorwerp en maate-kregn
van de eigenfle drift by de zodanigen, die het de wereld.
behaagt den naam van Grooten te geeven.
Wyders , „ dat de Mensch niet gebooren is om te
klaagen en elendig te zyn," zal middaLklaar blyken,
wanneer wy overweegen, waarin Menschlyk Geluk wee.
aenlyk betlaat. Om het met weinig woorden te zeggen,
is 't zelve gelegen in de daadlyke tewerk1'telling onzer
gezellige Aandoeningen, 't zy ten opzigte van goede Bekenden en Vrienden, of de ons nader beslaande betrek
Vrouw , Kinderen en Bloedverwanten. De-kingeva
uitoefening deezer .Genegenheden opent een rykfpringende
bron van Geluk, altoos in onze raagt, en alleen onderworpen aan die wisfelbeurtigheden, welke van den slaat
der .fterflykheid onaffcheidelyk moeten gerekend worden.
Het Geluk des Leevens is desgelyks goeddeels ge
aanwenden onzer Ziels- .en Lichaamsvermo--legniht
gens tot eenig nuttig of lofwaardig einde. Dit bedryf
opent een bron van hoppe; en 'er is geen Geluk zonder dat
onze hoop zich ergens toe uitflrekt. Dit fluit desgelyks
in, het toppunt van Menschlyke Gelukzaligheid, de Hoop
op een zalig hier na. Dit maakt, in de daad, het groote
doeleinde van den Mensch uit, en zal, indien by deeze
Hoop grondvest op den breeden en hegten grondflap des
Christendons, kragtdaadig voorkomen het jammerzalig lot
van het beftaan om te draagen der zodanigen , die de
meer gedagte, allen moed beneemende , en allen troost
verbannende, Stelling omhelzen, „ dat de Mensch gebooren is om te weenen, om te klaagen, en elendig te
„ zyn."
Het onafgebrooken vlytbetoon zal , welke ook onze
Leevensitand moge weezen, gepaard met Deugdsbetragting, niet misfen ons van liet grQotfte deel des daadly-keaa
Rrn
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ken Geluks te verzekeren; naardemaal die onheilen, weIke, door het beloop der wereldlehe zaaleen, allen treffen, uit den aart der zaake het minst zwaar hem zullen
drukken, die zichzelven niet te wyten heeft, dezelve op
den halze gelaaden te hebben. i iet is zeer te bevreemden, dat dit eenvoudig middel van Geluksbevordering
niet menigvoudiger gebruikt worde, als wy in overweeging
neemen ,dat veel ,zeer veel, van 't geen de Menfchen ver
gezegd mag worden meer van eenen ontkennen--wagten,
den dan van eenes ftelligen aart te zyn. Het beaat
veeleer in ons te onthouden van 't geen ongeoorlofd en
fchadelyk is, dan in de ftrenge beoefening der tegen
Deugden. Wanneer men van iemand vor--overgftld
dert dat by edelmoedig zal handelen, volgt niet dat hy
kwistig en verfpillend moet weezen; wanneer men eischt
dat hy zich vlytig betoone , vergt men hem niet a#
dat by door overmaat van bezigheid zyne gezondheid
krenke; wanneer men den Mensch de M\Jaatighcid voor
onthouden van gulzigheid en dronken -fchryt,en
niet noodig dat by zich aan het vleesch--fchap,iset
kwellend vasten onderwerpe, of de ftrenge leevenswyze
eens geestdryvenden Kluizenaars omhelze.
In het oog van een verftandig weezen zullen de Opofferingen om Gelukkig te zyn zeer gering voorkomen;
noch de Voorfchriften van den Godsdienst, noch de heer
Zeden der Menichen, vorderen eene volflaagene-fchend
onthouding van de vermaaken en geneugten, die deeze
Aarde Kaaren Bewoonderen biedt. De ftrengheid van
Godsdienftige Voorfchriften geldt alleen by de zodanigen,
die onkundig zyn van den zagtaartigen geest zyner Voor
niet weeten hoe veel infchiklykheids de--fchriten,d
zelve betoont voor onze menschlyke zwakheden, en de
aanmoedigingen,welke dezelve den ffruikelenden verfchaft,
om weder op te staan, en met nieuwen moed het pad der
Deugd te bewandelen.
Het Menschlyk Leeven, derhalven, af te fchilderen als
een tooneel van onafgebrooken verdriet en onophoudelyke
kwelling, is onovereenkomflig met de waarheid, en daar.
om hoogst onregtmaatig. Zulk een denkbeeld wapent
den eenen mensch tegen den anderen, en (trekt eigenaartig om die rampen te berokkenen, waar over men klagten ifort.
Elke onbevooroordeelde en uitgebreide befchouwing van
't geen in de wereld omgaat moet dienen om elk onpar-
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tydigen te overtuigen van twee allergewigtigile ftellingen , welke niet te dikwyls kunnen herhaald worden, en
waar op wy , ten allen tyde , zo in voor- als in tegen
moeten te rug komen; te weeten:. „ Dat Geluk-fpoed,
vry gelyk uitgedeeld is onder de verfchillende rangen
„ der Burgerlyke Zamenleeving"
en: „ Dat Ondeugd by de Deugd niets vooruit hebbe , zelfs ten
„ aanziene van Aardsch Geluk." Alles wat onbevallig
of finertlyk is, in flraffe of in tegenfpoed, valt alleen
den Boozen ten deele. Op hem alleen past het zeggen,
„ dat de Mensch gebooren is om te weenen, te klaagen
„ en elendig te zyn."
Wanneer, om het íluk uit een ander oogpunt te befchouwen , onvastheid in Beginzelen za.menwerkt met
hebbélyke naargeestigheid , is het geenzins te bevreemden , dat Verdrietlykheid over en Wanlust in dit Leeven, van dag tot dag, in flerkte toeneemen, tot zy eindelyk den Mensch aanzetten om tegen deeze grootllie
van alle kwaaien het hulpmiddel te zoeken in de punt
van een Degen, in de kogel van een Piftool, in het
water eener Riviere, of eenig ander dier fpoedige middelen om van 's Leevens verdrietigen last oiitflaagen te worden. -- Maar te leeren om onzen fmaak te fchikken naar
die maate van Geluk, welke de Voorzienigheid ons toegelegd heeft, is, van alle Lesfen, die de Wysbegeerte fchenkt,
de noodzaaklyktte. Uitdeekende en uitgeleezene voldoe.
niet zeer bellaanhaar met de Geluksmaate-nigefchy
voor den Mensch beftemd: ja misfehien . zouden wy, in
veele gevallen, indien wy ten vollen het genot onzes tydlyken beI'caans wilden hebben , eer moeten berekenen hoe
veel ramps en jammers wy ontgaan, dan ten naauwtfen
uitpluizen de innerlyke waarde van het goede, 't welk wy
genieten. Het is althans het werk der waare Wysheid,
alles zamen te zamelen, wat ftrekken kan om den geest
op te beuren , en de lampe der weltevredenheid Reeds
brandende te houden; en, fchoon wy ongevoelig moesten
weezen, als wy oordeelden dat dezelve feeds met dezelf
de helderheid flikkerde, zal, egter, de voorzigtigheid ons
leeren, die lampe , als een heilig vuur, fleeds brandende
te houden , en nooit te gedoogera dat dezelve gehe k
uitga.
Voorts hou ik my ten vollen verzekerd, dat deeze wanlust des. leevens dikwyls botgevierd voorde uit een beRr g
gitt-
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gin zei van enkelen trots. Men houdt het ongelukkig voor
een kenmerk van meer dan gewoone verhevenheid van
geest, voor iets 't welk den Mensch verheft boven den
gewoonen peil der Menfchen, zich verheven te agten boven 't `geen 't gemeen gevoel Geluk rekent. Het gezonde
verfhand, nogthans, bettaat zeker niet in 't geen dit Leeven fchenkt met een veragtend en veri'maadend ^og aan te
zien ; maar in 't geen ons te beurte valt ten meesten
voordeele te gebruiken. En ontegenzeggelyk is een ge
berusten in de Geluksbedeelingen der Voorzienig--laten
heid een der zekerfte merktekenen van tenen welgettelden
Geest. Zelfverdrietlykheid is een staat die aan dwaasheid
,grenst, en, onzen Staat, ons Leevenslot, te vloeken, (trekt
-ten betoon van Zwakheid van Ziel. Het is een edel
Zeggen, 't welk CICERO den Ouden CATO in den mond
legt, en 't geen wy boven deeze Proeve plaattien. „ Het
„ lust my niet, my over dit Leeven te beklaagen, 't welk
, veelen, en zelfs Geleerden, dikwyls deeden. Het be.
rouwt my niet, geleefd te hebben : dewyl ik zo geleefd
„ heb, dat ik oordeel niet te vergeefsch gebooren te zyn!"
Het is, in de daad , in de magt van weinigen onder
liet Menschdom , eene zo roemvolle rolle te fpeelen, als
eenen zo hooggaanden trap van Zelfvoldoening aan dien
uitft2ekenden Patriot bezorgde; maar het getal is ongelyk
veel grooter in eiken leevensftand , dat zich een genoeg.
zaamen voorraad kan verfchaffen om dit Leeven met reden dierbaar te maaken. Wie vindt zich buiten het bereik gefteld van de grootfte aller voldoeningen, de voldoening, naamlyk, van de edelaartigfte aandoeningen?
Wie, die zyn eigen Geluk niet kan bevorderen door iets
toe te brengen tot het welvaaren van anderen?
Naardemaal deeze ongefteldheid van zatheid des Leevens doorgaans zich met het meeste geweld vertoont by
dc zodanigen , die veronderfteld of geagt worden een
f vnér gevoel en verhevener verftand te bezitten dan den
hinderen der Menfchen over 't algemeen te beurtti valt,
mag men hun, met alle reden, vraagen , of 'er eenige
zatheid is in het najaagen en vermeerderen van nuttige
kennis ? Of iemand moede kan worden het Menschdom
w!1 te doen? Of de fchoone Kunften en fraaije Weetenfchappen geen fteeds vernieuwd feest aan de ziel ver
kan 'er een welbeha.aglyke bezigheid man--fchaien?O
gelen , zo lang 'er eene belangryke waarheid te ontdekken
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Te kiaagen dat het
ken of te bevestigen vallel
MVTenschlyk Leeven geene geneugten heeft , zo lang 'er
één enkel fchepzel rondsom ons beftaat, 't geen wy door
onze goeddaadigheid kunnen verkwikken, door onzen
raad dienen, door onze tegenwoordigheid vervrolyken,
is te klaagen over het gemis van iets , 't °welk wyf bezitten, en even onredelyk, als van dorst te fterven,terwyl
een welgevulde beker in onze handen is, en alleen aan de
lippen, tot lesfching, moet gebragt worden. Maar het ongeluk is hier in gelegen , dat, wanneer een Mensch• het
zich hebbelyk eigen gemaakt hebbe , geene andere ge-j
nietingen te fmaaken, dan die voortip ruiten uit het voldoen aan onze laagere driften , , hy zichzelven verveelt onder het genot van eik edeler vermaak, terwyl, ten zelf
gestel, door herhaald genot, be--denty,zirlk
gint te kwynen. Het is, overzulks , geenzins te bevreemden, indien by de maate zyner geneugten vervuld
einde, langen tyd vóór dat hy den kring zyner duuring
voltrokken hebbe , en, of elendig, vol misnoegen , het
overige zyner dagen nederzit en wegkwynt, of, in eene
vlaag van vermeesterende wanhoope, zichzelven van kant
hel p e.
Hoe ontelbaar is de menigte der verkeerde Leevenswaardeerderen , welker voornaamften wy hier affchetilen,
die wy, ten befluite, deeze Dichtre gelen toevoegen van
onze Dichteresfe VAN MERKEN ; het clot uitmaakende van haar Vers , getyteld . de Lllaare Gcluksbedee•
ling.
,
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Misgun de grootheid niet aan hun die zich verheffen;
't Is al geen goud dat ge u verbeeldt.
Verhoor der armen nedrig fineeken;
Doe he in nood geen hulp ontbreeken,
God zelf staat uit zyn' troon hen by;
Laat uw natuurgenoot niet vruchteloos verlangen;
Denk, fchoon gy blyder lot op aarde hebt ontfangen,
Dat gy niet waarder aan uw Schepper zyt dan hy.
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De Vorst moo' zyn verdriet door fchynvermaak verdooyen,
En de armoe llaaven om haar brood;
He war genoegen woont in Hulpen noch in boven,
Deez zyn haar te eng en die te groot.
0 NIeusch , leer des in tyds bezeffen,
Wien de allerininite rampen treffen;
En leeft ge in middelbaaren slaat ,
15ank de Oppermagt, die u van de uitenten bevrydde,
Dat gy de febaamle but en 't prachtig hof vermydde,
En 'r waar geluk geniet der gouden nuddelim:aat.

KEURIG BZItICHT WEGENS HET KUNST- OF TA
FEL- YS.

,

eels in de oudtle tyden verffond men, in de heets
Landen, de kunst, om de Sneeuw gedtturende dei
Zomer te; verkoeling der dranken in voorraad te bewaaren. ' SALOMON fpreekt hier van reeds (*) ; en in de
Schriften der Gricke en Romeinen zyn de bewy?en zó
taltyk, dat ik ze niet verhaalen kan t te meer daar reeds;
een groot gedeelte door anderen is op_ge ameld (f). Zeer
gaarne zoude ik Benig bericht geeven, hoedanig" de bewaarplaatfen voor de ' Sneeuw ingericht wierden , z o ik
iets uitvoerigs daar over had aangetroffen. 1-let
geen ik 'er van weet, is het vol ;ende.
Dat de Sneeuw in groeven bewaard wierd, wordt
van vëelen verhaald (.j-). Toen Alexándër do, Groote,
in 7rdiëra, de Stad Petri belegerde, liet by dertig groeve n naaken , en dezelve niet takken van Eikenboomen
bedekken; dus bewaarde by de Sneeuw zeer lang (§).
PLUTARCHUS zegt , dat eene bedekking van hooi eri
ruuwe klederen genoegzaam is , en , noch tegenwoordig
handelt men 'er niet veel anders mede in Pertual. Dáár,
waar zich de Sneeuw in Bene diepe valley ophoopt,
wordt

R

(*), Spreuken Salomons. XXV: ig.
(t TH. BARTHOLINL d YLY£S u/u medico ob/ervatiDues Yang.
fiiafnia: 166-t.. 8 vo.
(.t) SENECA, Ou.e/1. Natur. IV: 13. PLINIUS XIX: 4.

(S) ATHLti c Deiprost. 11116 p. 124.
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wordt ze met gras of zooden , en met Schaapen -rnest $
bedekt, en waar onder ze zoo goed bewaard blyft, dat
Then ze, den gantfchen Zomer door, tot op • den afftand
van 6o Spaanfche mylen naar Lisfabon verzendt (*).
Wanneer de Ouden tenen koelen drank wilden hebben $
dronken zy, of de even vloeibaar gemaakte Sneeuw zelve,
of wierpen ze in den wyn, of plaattleri den bekër met
wyn in de Sneeuw, en lieten hem daarin na verkiezing
verkoelen. Zeer zuiver íchynt zy evenwel in hunne groeven
niet gebleeven te zyn; gewounlyk was 'er zo veel hooi
by gemengd, dat het Sneeuwwater 'er iets van gekleurd
was, en eenen byfinaak had ; waarom men hetzelve, of
den daarmede verkoelden wyn, eerst doorlekken moest (j).
Dat tot hetzelfde gebruik ook Ys bewaard wierdt, is uit
eenige bewyzen waarfchynlyk (1). Her fchynt echter
oudtyds In de heete Landen niet zo veel in gebruik geweest te zyn , dan in de meer Noordlyke Gewesten.
Noch tegenwoordig gebruikt men, in Italien, Spanjen en
Portugal, de Sneeuw; in Perften integendeel het Ys (§).
Ik heb ook nergens oenig narecht van de Griekfclze of
Rorneinfche Ys- groeven kunnen vinden. De Leeraars in
de Landbouwkunde zwygen 'er ook van 1cil (**).
Men
( 4') Memoires inffruéflJ pour un Voyageur. De Hoogduit-

rche overzetting van den tegel woordigen haat van Engeland,
Portugal en Spamen. Danczig 1755 , 8vo. I. p. ao5. Hoedanig
de Sneeuw - Magazynen by Conjlantinopolen ingerigt zyn, ver
Obferr. III: 22.
-haltBELON,in
(t) Hier door word de plaats van SeNECA, Quo. Natur. IV,
13. verl{aanbaar. Quid Lacedeemonii fecisient, ft vidisfent re-

ponenda nivis officinas, & tot iumenta portandde aque defervientia, cujus coloresn faporemqzie paleis, quibus cullodiunt , inqui.
sant ? Daartoe diende het colum nivarium , of de faccus nivarius, waar van men de aanhaalingen by aARTHOLINUS, en in de
Wo )rdenboeken, vind. —De dolle Heliogabalus, liet, in den
Zomer, geheele Sneeuwbergen in zyne tegenwoordigheid ,brengen, om daar mede de lugt te verkoelen. Zie LAZYIPRIDIUS

,Vita I2eliogabali Cap. 23.

4) PLINIUS XIY, 4. SENECA 1. e. LATINIrs P CATIYS Panegyr.

2heoflef.

() DELLA VAX.LE Reizen, III. p. 6e. en in de Voyages du
C RD N, IV. p. 195.
(**j In Jon. BOECLERI Disf. de potu frigido, leest men, dat
PLimus van de Ysgroeven het volgende meldt: Itali., iet gelu
Rr5
pc.
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Men heeft ook reeds vroeg 'er aan gedagt, om den graad
van koude van 't water te vergrooten zonder Sneeuw
of Ys , en daartoe van de waarneeming gebruik gemaakt,
dat het 'fchielyker koud wordt, als het te vooren gekookt, of ten mmílen warm geweest, is, en het dan eerst
in de Sneeuw plaatst. PLINIUS fchynt dit voor eene , uit.
vinding van_ NERO te houden (*) ; en eene plaats by
SUETONIUS (t) maakt het ten minitem waarfchynlyk, dat
by veel van deeze verkoeling hield; zy is echter veel
ouder. HIPPOCRATES fchynt ze reeds gekend te hebben (4.), zo als GALENUS gelooft (§). ARISTOTELES
kende ze zeker ; by zegt ('a), eenigen hadden de gewoonte, het water, welk men íchielyk koud wilde maaken s te vooren in de zon te plaatfen, en het daar eerst
warm te laaten worden. Onder anderen , verhaalt by,
dat de Visfchers, aan de Zwarte Zee, het riet, waarvan
zy zich by hunne visfchery op het Ys bedienden, met
kookend water begooten , om het zeer ftyí te laaten be). Hij
vriezen. Uitvoeriger is hier over GALENUS (if).
zegt, deeze , handelwyze is niet zo zeer in Italicn en Gric.enland, waar men Sneeuw kan krygen, gebruiklyk, dan
zoel in JEgypten en andere heete Landen , waar men geen
Sneeuw of koele bronnen heeft. Het gekookte water
wordt 's avonds, in aarden vaten of kruiken, in het boveníte van het huis, aan de nachtwinden blootgefteld;
's morgens worden deeze op den grond (mogelyk in eene
groef) gezet, rondsom van buiten nat gemaakt, en als.
dan met verfche planten omwonden en bedekt, waar door
het water den gantfchen dag koel gehouden wordt.
Aperennet in r latem fontis aquam hyeme in locum cavum deducunt , ut glacie conerefcat, rumpunt fecuribus glaciem, earn que
in turrim profundam Jubjlrata palea flipant , turrirn inplent ,
glaciein palea tegunt. Ik vinde echter deeze woorden in
PLINIUS niet, ook weet ik niet, van wien zy genoomen zin;
zy fchynen eenes nieuwen Reiziger toe te behooren.
(*) Slist. Nat. XXXI. 3, 2 3• p. 55 2
(1) flta Neronis. Cap. 43.
(j) De morbis vuig. lib. 6, 4. p. 274.
(§) In libro 6. Hit oca. de morbis vulgar. Comment. 4, ro.
p. 396.
( ) 1tleteorol. I. Cap. ra. aan 't einde.
(if) Op de te vooren aangehaalde plaats; en in Lib. 2. de
dispof. rued. fecundum locos, Cap. I. p. 265.
,
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ATHEN,EUS (*), welke dit zelfde uit een der Boeken
van PROTAGORIDES verhaalt , merkt noch daarby aan,

dat de met dit , geduurende den dag , in de zon warm
geworden , water gevulde kruiken , 's nachts , op eene
tochtige plaats , door bedienden geduurig van buiten nat
gehouden, en 's morgens met hooi bedekt wierden. Op
het Eiland Cimolus (t) plaattte men by dag warm ge
aarden kruiken, in koele kelders, waar-wordenat,i
het zo koud als Sneeuw wierd. Men geloofde daarby
altyd, dat water, welk te vooren warm gemaakt of gekookt was, door alle deeze middelen ten ipoedigften en
ilerkften verkoeld wierd (4); waarom men ook zo dik
gekookt water, in de Schriften der Ouden,-wylsvan
Noch tegenwoordig heerscht hetzelfde gevoeleest
len in de Zuidelyke Landen van Ajen ; ook daar laat
men noch tegenwoordig het water te vooren kooken eer
men het 's nachts aan de koele nachtlugt blooti}elt (**).
Evenwel zyn de proeven, welke hier over, door Natuur
zeer verfchillend uitgevallen.-kundige,omzy
Zekerlyk, als men kookend en koud water, onder de.
zelf ie omtlandigheden , aan de vorst blootflelt, zal het
laatíte reeds Ys zyn, eer het eerfte noch eens ter deeg
verkoeld is. Maar ook dan, als men gekookt en onge.
kookt water van een gelyken graad van warmte, onder
dezelfde omflandigheden, aan de koude bloottlelt, zal het
eerfte iets vroeger tot Ys zyn overgegaan. Het heeft,
naamlyk , door het kooken, veel lugt verlooren , welke
zich in het ongekookte water eerst vóór het bevriezen
'er uit moet ontwikkelen, waardoor het water in eene
inwendige beweeging gehouden wordt, welke het Ys kan
ophouden. Het is wel waar, dat gekookt water, by het
verkoelen, weder lugs inzuigt ; doch daartoe behooren,
volgens de waarneemingen van MARIOTTE, ten mint en
7 à 8 dagen. Men zoude aldus vermoeden, dat de Indiaanen gelyk hadden. Niet minder hebben de proéven van MARIOTTE (tt), PERRAULT (44.), van de

(s).

4(*) Deipn. III. p. 124.
(t) l c. p. 123.
(ji A[.EX. APHRODIS. Q s
,

rt. Naturel,

I. Si.

(5) Prrlsci Lex. Antiq: Rom V. Decorla.
(*^, Philof ph. Transac . LXV. I. p. 126.
(ft ; Traité du mouvement des Eaux.
(4k) Da HAMEL His:. de 1'4cad. L. r. f. I. C. 3. p. 99.
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4cadem. del Cimento (*), van MAIRAN

(r),

en anderen,
geen merkelyk verfchil in den tyd van het bevriezen by
gekookt en ongekookt water getoond; alleen had liet eer
een vaster en helderer,, het ander een meer niet wa--ite
terblaazen bezet, Ys gegeeven. In laatere tyden heeft
BLACK, volgens zyne proeven, wederom het tegendeel
beweerd; by zag gekookt water fchielyker tot Ys overgaan, dan ongekookt, als het laatfle in een volmaakte rust
bleef. V%Jierd integendeel het laattle zomtyds met een
#lokje bewoogen, zo ging het even zo fchielyk tot Ys als
het ander. Dit onderscheid verklaart by dus: eenige beweeging bevordert het bevriezen; dit ontftaat in het gekookt water door de wederinzuiging van lugt, alzo moet
dit eerder tot Ys overgaan dan het ongekookt, wanneer
dit in volmaakte rust blyft. FAHRENHEIT heeft reeds
aangemerkt, dat geheel onbewoogen water eenige graaden
onder het vries -punt tekenen kan, eer het tot Ys overgaat (4).

De Heer LICHTENBERG, niet wien ik over deeze zich
zelv' wederfpreekende refultaaten fprak, verzekerde, dat
het hem niet verwonderde, dat die proefneemingen niet
altoos dezelfde uitkomst hadden. De tyd van liet be
regelde zich naar omffandigheden , die men noch-vriezn
niet geheel kende. Een zekere, niet elke, graad van beweeging verhaast het bevriezen, zo als elk Ysdeeltje,
welk zich aan den wand van 't glas aanzet, of uit de
Iugt 'er invalt, het genoegzaam verkoelde water oogenbliklyk tot Ys kan doen overgaan; en deeze onvermydelyke toevallen moeten , alle overige omftandigheden ge
een groot onderfcheid in den tyd van het-lykftande,
bevriezen te weeg brengen. Voor het overige, is het niet
onverwagt, een onderfcheid in den tyd te vinden, zo wel
daarom, wyl het kooken des waters het Lugt- zuur ver•
dryft, als ook wyl het kooken een foort van verdikking
is, en door beide oorzaaken het water aldus eenige verandering ondergaan moet.
Ik denk, dat de eertyds gebruiklyke verkoeling des
waters niet zo zeer aan deszelfs kooking, maar veelmeer
aan het beftendig vogtig houden der kruiken , en den
tocht,
(*) Tentamina experinientorum 4cad. del Cimento, p. t93,
(t) Disfert. fur la Cace. Paris i749. t imo. p. 1&7.
(J.) Philof. Transact. LX V, I. p. 124.
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tocht, aan welken zy blootgefleld wierden, moet toe.
geschreven worden. Daarby fchynt eene fallacia causf^
non causf^e geweest te zyn ; en , wyl men het kooken
voor de oorzaak hield, hebben zommigen de waare oor
welke hun alleen eene nietsbetekenende toeval.-zak,
lige omftandigheid fcheen te zyn, geheel niet aangetekend;
maar welke toch GALENus en ATHENIEUS niet onopgemerkt gelaaten hebben. Tegenwoordig weeten WY, dat
de warmte by de uitdamping afneemt, zonder dat daar•
by koude gebooren wordt. Een Thermometer, weike
in de open lugt vogtig gehouden wordt, valt, zo lang
de uitdamping duurt. Met Vitriool -tether, en noch ne•
ter met Salpeter --,Ether, welke zeer ichielyk vervliegt,
kan men, op deeze wyze, water in 't midden van den Zómee
doen bevriezen; en CAVALLO heeft, in den Zomer, als dé
Fahr. Therm. op 64. gr. Rond, dezelve, in a minuuten, op - .
3 , dat is op 29 graaden onder het vriespunt , zien vallen (*). Hier op berust ook de kunst van Ys te maaleen,
welke men in Indiën , tusfchen de 252 en 231 graaden
N. breedte, te Calcutta, en aan andere plaatfee , waar men
nooit natuurlyk Ys ziet, in 't werk !telt. Men maakt,
op een open vlakte , groeven van 2 voet diep, befirooit
ze niet droog ftroo , en zet 'er kleine, vlakke, onverglaasde, aarden pannen op, welke na Zonnen - ondergang
met water gevuld worden. Vóór Zonnen - opgang wordt
dan het daar in geboorcn Ys in 15 voet diepe Yskelders gebragt , welke , met ftroo bedekt, naauwkeurig
voor de buitenlugt en warmte bewaard worden. Het
koomt hier by zeer veel op het weêr aan ; een heldere
flille lugt is de beste; by veranderlyke winden en donker
weer, zo ook dikwyls in zeer ruuwe koude nachten, zal
men geen Ys zien ontftaan (f-).
Men heeft eertyds geloofd, dat ook dddr het kooken
des waters de hoofdzaak ware; doch deeze fchynt veeImeer de uitdamping te zyn. 'Er word, wel is waar,
niet by verhaald, dat de varen van buiten be1endig vogtig gehouden worden, wél dat zy onverglaasd, en zo wei..
nig gebrand , of zo poreus , zyn , dat het water doordringt, en zy dus uitwendig vogtig fchynen. By vaten van
.

dee(*) Philofph. Transat. LXXI, II. p. $I I.
-- LXV, II. p. 252,

gif)
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deeze foort kan men de moeite van bevogtigen fpaaren.
't Geen over den invloed van het weer gezegd is, fchynt
rnyne gisfing te bevestigen. Hoe meer hetzelve de uitdamping bevordert, dies te gemaklyker en beter onttlaat
het Is; het tegendeel gebeurt , als liet door wind en
we@r opgehouden wordt. De nieuwfee berichten van de
manier, waarop het Is in Benares gemaakt, wordt , inel.
den uitdruklyk, dat men geen gekookt water neemt, en
dat , in alle vaten , welker tusfchenruimten , of goren,
door het gebruik reeds verftopt zyn, het Is niet zo fpoe.
dig en goed gebooren wordt. In vaten van porcelein
heeft men het niet gevonden; ook gebeurt dit niet , als
het ftroo nat is (*). PLUTARCLUS fchynt noch eerie andere
manier gekend te hebben , om liet water te verkoelen.
Deeze zoude zyn, .dat men 'er íleenen, of plaatjes van
lood, in wierp (t). Hy beroept zich hierin op het ge.
tuigenis van ARISTOTELES, in wiens Schriften ik echter
dit` bericht niet vinden kan. Ze fchynt te onvolkoomen
te zyn, dan dat men ze beoordeelen konde; en de verklaaring , welke PLUTARCHUS 'er over gegeven heeft ,
leert noch minder dan de opgave zelve. Dit is byna altoos het geval by alle uitgaven der Ouden. De vraagen
melden ons ten minoen, dat hun reeds . menige verfchyning bekend geweest. is; maar de antwoorden beloonen
zelden de moeite, welke men genoomen heeft, om ze
wél te verftaan; hyna nooit bevatten ze reene nieuwe opheldering , en noch minder eene duidelyke verklaaring.
Buiten Italten,en de naastgelegen Landen, fchynt de verkoeling der dranken aan de tafels der aanzienlyken, vOGr
het einde der zestiende Eeuw, niet in gebruik geweest
te zyn. In 't midden deezer Eeuw, (de 16de) waren in
Frankryk noch geene Is -kelders. Want, als BELLON,
in zyne Reisbefchryving, in 't Jaar 1553, verhaalde, hoe
Sneeuw en Is te Con/tantinopolen , geduurende den Bantfchen Zomer, bewaard wierden , om den Sorbet daarmede te
ver(*) Zie het bericht van L. WILLIAIOS in het Univerfal Nlagatine, June 1 793. p. 410 , vertaald in LICHTENRERG S en VOLGT'S
1Vlagazin fur das neuste aus der Phyfik. Goth. 1 79.x. IX. St.
2. f. 86. Ook in 1Egypten gebruikt men noch tegenwoordig,
ter verkoeling, onverglaasde poreufe vaten. De, kunst van het
verglaazen kent men thans dáár niet. Zie NORD..N's Reije
durch IEgypten. Breslau and Leipfig I79 8. f. ier.
(t) sympof. VI , 5. p. 690.
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verkoelen, verzekerde by tevens zyne Landslieden, dat
zy dit eveneens konden doen, wyl by Ys- kelders gevon-,
den had in Landen, welke veel warmer dan Frankryk
waren ('p). Zelfs het woord Glacière vind men in de oudfte Woorden-boekenriet, ja niet eens ift dat van MONET
van 1635 (t). De Geneesheer CHAMPIER was in het
gevolg van Koning Frans de Itle, als 'deeze met Keizer
Carel de Vde, en Paus Paulus - dë Jude, by Nizza, een
mondgefprek "hield. - Daar zag by, dat de Spanjaards et
Italiaanen de Sneeuw van de nabuurige bdrgen lieten
naalen, en den wyn 'er mede verkoelden. Hy zag dit met
verwondering , en verklaarde het ongezond 'te zyn; een
bewys , dat be gebruik hiervan- ten zynen tyde aan het
. ranfchc Hof noch niet bekend geweest is (4). GRAND.
D'AusY befluit het zelfde uit een verlïaatvan BRANTOME.
De Dauphin, Zoon van Frans de Ifte, dronk, over tafel,
zei€ -. Vanheer-by: zeer verhit was veel water. Toen liet
eene Hofdame, Donna Agnes Beatrix Fachéo, uit Voorzorge; aarden.vaten-voor hem uit Portugál! koomen , welke het
water gezonder en' koeler zouden maakent- vaten, waar uit
aan • het Portugcefche Hof het water gedronken wierd.
Maar, wyl deeze vaten noch tegenwoordig in Portugal
en Spanjeri in' gebruik zyn waar uien toch den wyn ook
met Sneeuw verkoelt, zo had dit ook wel beide in Frankiyk kunnen gefchieden. Ik bezitté in "myiie verzameling
eenige brokken van zulke Portugeefche vaten; zy zyn gemaakt vats roode Bolus , onverglaásd, hebben, '.vel is
waar, eene gladde, maar echter mat- glinferende, oppervlakte , even als. de Hetruscifcba en. Sí mifche" potten; ze zyn zeer weinig gebrand, zo dat men ze zonder veele moeite kan broeken en in Ilukken byten ;
zynde zy zo broos , dat de ttukjes in den mond gemak
Giet men watet in zulke vaten, zo dringt.-kelyfint.
het 'er door heen, waar by dan, dikwyls met een zagt
geruisch, veele lugtblaasjes opryzen; eindelyk loopt. het
'er geheel door (s); het daarin geftaan hebbende water
heeft
() Obfervation. III, 22. p. i4.
(t) Deeze is de 5de uitgave, In het Dittionnaire par Ruse.
-

,

-

-

LET. Geneve 1680. gto., is het te vinden.
(4) J. BRUVERINI CMMPEGII , Li1). XXII. de re cibaria.
XVI. 197. p. 669.

(S) in Portigul worden de meeste vaten van deeze Ibort
te Esttewnoz , in het Landfchap Alentejo , gemaakt. De potaar-
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heeft • Asui Benen Tinaak , welke van veelera voor zeer aan
genaam gehouden wordt ; mogelyk ontftaat dit van het
fennenhoutb waarmede zy zo als men verhaalt, gebrand
worden. Zyn die vaten noch nieuw (en alsdan doen
zy den- besten dienst,) zo zouden zy ook een aangenaamen reuk hebben. Als zy weezenlyk het water verkoelen, of het koel houden, zo is 'zulks, naar myn oordeel,
aan de :uitdamping van. het dàordringend water toe te
fchryven. De overeenkomst met die. vaten, waarin de
Indiaansen hun Ys bereiden , zal iedereen gemakkelyk
bemerken.
Tegen het einde der zestiende Eeuw , onder Hendrik
de I-Ide, moet het gebruik van de Sneeuw aan het Franfche Hof reeds zeer bekend geweest zyn ; hoewel het
jchynt, dat het publiek het toen ten tyde noch voor een
te overdreven, en al te verwyfde, Luxe gehouden heeft.
Want, in de geestige, zeer scherpe en zeer merkwaardige, Sabre op de wellustige levensmanier van dpezen . Koning, en zyne lievelingen , welke onder den tytel van Isle
des Hermaphrodites bekend is, • hoewel zeer zeldzaam (),
vind
:

;

aarde,. of kley, Zoude even dezelfde zyn, welke de vootnaa'
me Vrouwen in Spanjeu en Portugal, om haaren aangenaamen
fmaak , hoewel ten nadeele haarer gezondheid, gewoon zyn te
kaauwen.. Deeze Dames zyn 'er zodanig aan gewoon, dat
haare Biegtvaders, tot eene ílraffe voor haare uitfpoorigheden,
haar het gebruik hiervan voor eenige dagen verbieden. Zie

der FItAU VON AUNOI Reife durch Spanien. 11. f. 92 and 1d9.
2Aun? im Hannov, Magazin; 1784.. St 75. f. 1199. Een dus.
danig vat wordt Bucaro, ook Barro, genoemd. — In Dicciona.
rio Castellano fu autér EL. P. rSTEB. DE TERREROS YPANDO-flaat:
Bucaro, pocutum exargilla odorifera confeëlum. In Diction. de
ta lengua Castellana , Madrid 1783. Fol. ítaat noch, dat alle
deeze vaten uit Portugal, of Indiën, naar Spanjen kooroen. Bu.
car* , vafo de barro fino heeho de tierra olorofa que traen rye
Portugal y de las Indias. Sirven para beber agua. Bar
ro, lutum, argilla. Barro, vafo de diferentes figuras y tdmanos hecho de tierra olorofa para beber agua. Llamafe. tambien
Bucaro. Dat• men zulke vaten, maar uit witte aarde ge
ook op het Eiland Maltha heeft , vind men by BAP.--makt,
TROLINUS , in zyne Epist. Medicin. I. p.
(*) Dit eenigzints zeldzaame Boek bevat zo veele uitmuil.
tende bydragen tot de kennis der Franfche Zeden in de zes
Eeuw, dat veelen myner Leezeren een klein bericht-tiend
niet onaangenaam zyn zal. De uitgave, welke Ik zelve bezit.
K1
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vind. men eene Ordonnantie, of Gebod, voor de Herrna,

phroditen, dat 'er altoos een

groote voorraad van Sneeuw

e3

te , heeft den volgenden Tytele Defcriptiori de l'IJIe des Hernia•
phrodites, nouvellement decouverte -- — — pour fervir dd
fupplement an Journal de Henri III. A Cok gne ehez les her .iers de Hermann Demen, 1726. 352 p. 8vo. MARCIIAND

zegt., dat het zyn' moet, à Bruxelles chez. Francois Foppens.
De naamlooze Voorrede zegt, dat het voor ,de eerltemaal iáí
16o5 gedrukt is; de eerfte uitgaven zyn zonder jaartal of druk'
plaats; doch vind men in eene het Jaar i612. Het'fchynt
gefchreven te zyn onder Hendrik de IVde nà- rijen Vrede te
Vervains, welke in I5g8 gefooten wierd. ' Hendrik de IVde
wilde niet, dat men den Schryver zou opzoeken ; wyl by
wel is waar, vry., doch echter waarheid •, gefchreven had&
Hy is ook tot noch toe niet bekend. Eenigen - houden !de'
Cardinaal VAN rERRÓN, anderen THOMAS ARTUS, voor den -Auteur. Doch misdryven van deeze natuur met zulk. een af•
khuw en : geest te befchryven, zou de eerste, even min ge,
wild hebben als de laatfie in haat toe geweest zyn; ,.Hier toe
was de een te ondeugend, de ander te ongeveinsd, De een
zoude zich zelv' gefchilderd , de ander zich zelv' overtroffen
hebben. Dus denkt ook MA►ccHAND. Van Ati;TbS zie das `1eleh•rien Lexicon. De Tytelplaat," welke voor veele Exemplaaren
ontbreekt, vertoont eene vrouwelyke wellustige, half in Vrou.
welyke , half in mánnelylte , kleeding, met het aangezicht vat'
een Meisje. MARCHAND zegt , dat het onderfchrift is ; Les
Hermaphrodites: ", In de my bekende uitgaven' Is dit' veel feheg;.
per : Pars efit una patris°, cetera matris habet. MARIT r
F,pigr. XIV. 174. Met geheele boek is Ook' te vinden in.
4w ..

ournal de Henri Ill, par- PIfiiRE

-

DE L'ESTOILES,

a." la;l Jaye
-

X744. 8vo, IV. p. i, hoewel zonder tytelplaat. , Ook zyn eeni.
ge hukken, welke aan 't einde van myne uitgave tlaan; en int
de eeríie , wyl zy van laater datum zyn , niet staan konden ;
weggelaaten: te weeten alles , wat op p. 287 agree Discour3 de
JACOPH. It LIMNE volgt: Privileges, franchifes ,& liberté de la
ville capitale ' de Bois - Belle. ( Dit ftuk haat ; zo ' als op dent
kant aangetekend is . in Recueil de diverfes" pieces ferinsa'
1'hijloire de Henri I1Í; in myne uitgave, echter, Cologne the
Pierre Martenu, 1666 , i2mo., welke by r.E Lont ontbreekt,
Is het niet te vinden,) p. 391. Bitil. de Madame de Monipen.
fier, en p. g98. Renrarques fur là Bibl. de Mad. de d rapen+
fier, p. 331. Discours fur ia kie du Heni-i 111,9 par Lïi r,Aaoti+
REUR, welke men ook in Memoires AE CASTELNAN,' Paris i65gi
Fol. p. 883 , vind. " Zie LE LONG, -II. p 3a6. N. 19133. In
het bovengenoemde Journal de fienri III, zyn 'er @enige tiet
,

MING.

1796. No- 14á
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en Ys bewaard moest worden, om den wyn en -. andere
dranken daar mede te vermengen, offchoon ook daardoor
te <Yelyk buitengewoone ziekten ontslaan zouden (*). In
de %eI hryving eener maaltyd, wordt den Koning Sneeuw
en Ys op een bord gebragt; en by werpt daarvan iets in
zynen wyn (f), welken men toen noch niet wist te ver
zonder 'denzelven daardoor te gelyk te verzwak--koeln,
ken. En dus 'handelde mèn noch in het eerftevierde gedeelte van de zeventiende Eeuw (4).
Tegen hé( einde deezer (17de) Eeuw moet deeze Luxe
in Frunkryk, zeer al emeen geworden :zyn. 'Er 'waren
toen zeer .veelgin, welke in Sneeuw en Vs handel dreeven,
't welk iedereen veyftond. Doch de Regeering, welke
pooit geld genoeg voor de behoeften van di verkwistend
Hof bezorgen konde, verpagtte , tegen het einde deezer
Eeuw, den alleenhandel in deeze koude Waar.. De Pag
verhoogden toen den prys van tyd tot tyd; het ge -ters
hier . van, en het pagtgeld, verminderde toen zo--bruik
danig, dat de negotie hierin wederom iedereen vryftond.
Van ftondeh daalde de prys, welke door een opvolgenden zagten Winter en zeer heeten Zomer wederom
aanmerkelyk rees.
't Was niet mogel'k, dat de Ouden de manier konden
weeten, om de dranken te verkoelen,, door ze in water
te plaatfen, waarin .Salpeter opgelost was, wyl dezelve
hun onbekend was. Zy hadden, wel is waar, ,deeze verkoeling met andere hun bekende zouten kunnen verrich•
ten;
;

-

zeer gewigtige aanmerkingen bygevoegd. Die nu meer weeten

wil, zie

LE LONG

Bihliotheque Histprique rle la France, I[. p.

326; N. igis8, en de daar ter piaatze aangevoerde Gefchriften:
Dicfonnaire Historique de PROSPIR MARCHAND, I. p. 305, Ducationa , p. 67. , Had de Schryver der Gyn<eologie dit boek gekend, zo had by 'er noch veele Stukken voor zyn Schildery
der Zeden van de zestiende Eeuw, in liet deel van de Byjlaap,
Berlin, 1795. II. 1. 29o, uit kunnen neemen.

(*) Dejcript. de li/ic des Hermaphr. p. 6r.

(t) 1. e. p. io6. On apporta de la neige & de la glace fur

#les asfiettes. — — l'Herrnaphrodite prenoit tantót de 1'une, &
tant6t de t'autre, felon qu'il lui en fantaifie, pour le mettre
Flans Jon Yin, afin de le rendre plus f raid.
(4.) In de 1620 gedrukte Contes de GAULARD flaat : 11 alla
vn jour d'eJIé [super chez un v®luptzteur, qui lui fit mestre de
jac glrce en /in riaa.
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tell; maar ook dit hebben zy, zo verre ik weet, niet
gedaan. Eerst in het begin der i6de Eeuw wierd deze
ei genfchap des Salpeters bekend, en lang naderhand ontdekte men eerst , dat dit met andere zouten ook kon
gefchieden.
De Italiaane. zyn de eeroen geweest, welke 'et ge:
bruik van gemaakt hebben ; omtrent het Jaar 1550 wierden te Romen, in de huizen der Ryken, alle foorten van
wyn en water, welke aan hunne tafelen gedronken wierden, op deeze wyze verkoeld. Een Spanjaard BLASIU$
VILLA FRANCA, welke, als Geneesheer van Benige aanzienlyke Familiear, te Rongen woonde gaf, in het zelfde
Jaar, een gedrukt bericht hiervan in 't licht , waarin
by verzekert , de eerie te zyn , welke deeze uitvinding
openlyk bekend maakt (*). Volgens zyne gedagten is
men deeze uitvinding hier aan verfchuldigd, dat men de
voetzoolen, of pantoffels , in den Zomer altoos koeler
bevond te zyn, dan_ zuiver water. Ingevolge zyn voor
welk by door eene tekening opgehelderd heeft o-fchrit,
moet het vogt in een kevelvormig vat met een langen
hals, om het te beter te kunnen vasthouden, (een Phiool) gedaan, en dit wederom in een ander, ruim, met
koud water gevuld,vat geplaatst worden: In dit water werpt
men, van tvd tot tyd, Salpeter, geduurende welks oplosfing de Phiool, fchielyk, en altoos volgens dezelfde
richting, om haaren as gedraaid moet worden, VILLA
I'RANCA meent, dat de Salpeter tot het water moet zyn
gelyk tot i, en verzekert, dat ze, hierna wederom ge
zelfde gebruik-cryilafedzn,mltohe
kan dienen ; hoewel eenigen dit ontkend hebben. Het
is hem niet ingevallen , andere zouten tot het zelfde oog -.
merk te beproeven. Daarentegen bemoeit by zich, deezewerking uit echte Arijlotelifche gronden te verklaaren $
en geeft zyne aanzienlyke beguntigers een les, hoc zich,
by het gebruik der verkoelde dranken, ten opzichte huil.
n er gezondheid, te gedraagen.
;

;

-

(*) Hetliodus refrigerandi ex vócato fate n{tro vinum agtuvn•
que ac pstus quodvis aliud genus, cui accédunt varia naturaliumn
rerum problemata , non minus jucunda let?u , qutvn necesfariit
cognitu. 4utlore sra5ro VILLA FRANCA, Medico Hifpanoo' Rora4
46 pag., 4t0. min. Aan 't einde (tast Roma: apud Valerium ót
Aloifium Doricos fratres Brixienfes , anno jubilea i 55e JócHItt;
baalt eene andere, Venetiaanfche, uitgave van I^53, 4t0., a aaa
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Tegen het einde der 16de Eeuw, was deeze manier
vn dranken te verkoelen reeds zeer bekend, hoewel ik
in net Kookboek van SCAPPI 'er niets van aangeteekend
yinde. MARCUS ANTONIUS ZIMARA ƒpreekt 'er van in
zyne uitgaven (*). Ik weet niet zeker, om welken tyd
deeze 4puli che Geneesheer gefèhreven heeft. Op de
lyst der Pro/es/oren te Padua (t) vinde ik hem, in het
Jaar 1525, genoemd, als Explicator PhiloJbphia ordinarii ;
en wyl in 't Jaar 153n een ander in dit vak ttaat aangetekend, is het te denken, dat hy omtrent dien tyd zal ge
Maar alsdan zoude vILt,A FRANCA de Proble•-torvenzy.
nzata van ZIMARA zekerlyk gekend, en niet gezegd hebben
dat niemand vóor hem van dit gebruik des Salpeters ge-

fprooken had.

Intusfchen heeft ook reeds LEVINUS LEMNIUS (.^.) deeze kunst, om den wyn zo zeer te (verkoelen, dat de tanden

hem naauwlyks verdraagen kunnen, aangevoerd.

De Spaanfche Geneesheer NICOLAUS MONARDES (s)
welke omtrent 't Jaar 167E zou gettorven zyn, maakt
eveneens van dit gebruik des Salpeters melding ; by gelooft, dat het door de Galeyflaaven uitgevonden is, doch
verwerpt het gebruik hiervan, als zeer nadeelig voor de
gezondheid. Volgens Benige zyner uitdrukkingen, denke
ik, dat hy ze niet naauwkeurig gekend, maar zich inge_
,

beeld heeft, dat het Zout in het vogt gedaan wierd.

Laater vind men eindelyk deeze verkoeling in de Konst_
rocken, b. v. in dat, welk MIRALDUS in I566 gefchreven
heeft,

(t) Problema IO21 Qjiej it dominatio vej1ra (yonnnes ('afiriota Ferdinands dux) propter quid vinum pofitum in i'afe conJlituto in aqua , fale intro comnufla maxime i efi•igefclt.
-

Het antwoord zal wel tegenwoordig niem,ind veezen wil ) en.
Deeze Problemata zyn dikwyls met de Probl. ARISTOT. ALEX.
AYKRonis. en andere te zamen gedrukt. De verzameling, wel
ik bezitte , is van 1685 , te Amfterdam , by Y. Waes--ke
4ergen, iamo.
(t) ANT. 1UCCOaoa1 Comment. de Cymnafio Patavino. patavii
3592. 4tq. p. 22. b.

(1.. De Miraculis occultis natura, Libri4.ColoniwAgrippinx,
1581. 8vo. p. 288.
(§) In het boek de Nive , welk CLUSros, in zyng Exrtic4
vit het Spaansch vertaald heeft.
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heeft, en welk in 't volgend jaar voor 't eerst gedrukt
is (*).
In de Mineralogie van ALDRO VANDUS , welke eerst int
1648 gedrukt is, word deeze zaak volgens VILLA FRANCA beíchreeven (t) ; maar dáár, waar de Scheyver,
IIARTHOLOMIEUS AMBROSIANUS , van het Keukenzout
ípreekt (4.), zegt hy, dat men, in Landen waar versch water ontbreekt, gewoon is diepe groeven te maaken', dezelve
met Steenzout te bethrooijen , en de met water gevulde vaten , ter verkoeling , 'er in te plaatfee. Deeze
aanmerking bewyst, dat men toen reeds ook dit Zout tot
dat gebruik heeft aangewend , hoewel het den Schryver
tot eene byzondere dwaaling aanleiding heeft gegeven.
Hy meent, naamelyk, daar uit te kunnen befluiten, dat
de reden , waarom eenige pottebakkers hunne kley met
Keukenzout vermengen , niet alleen deeze is, om de vaten
daardoor vaster en steviger te maakera, maar ook om de
vogten 'er koeler in te doen worden. Het eerf'e is waar.
Het Zout bewerkt by eerre anders zeer ongemaklyk
vloeijende pot -aarde het eerule en zwakfile begin der ver
waardoor de vaten zo digt worden , dat zy -,glazin,
zelfs onverglaasd, liet water kunnen binnenhouden ; maar
ook juist daarom zyn zy ter verkoeling, welke door de
uitdamping des doordringenden waters bevorderd word,
het ongefchiktst.
De Jefuit CAB. US,. welke eene wydloopige verklaaring
over de Meteorologica van ARISTOTELES gefchreven
heeft, verzekert, dat men loo t water met 35 W Salpeter , door eene fchielyke beweegring , niet alleen kan
verkoelen, maar zelfs tot vast Ys kan doen overgaan, en
beroept zich hierin op zyne proeven (s). BARTHOLINUS
gelooft dit ook (**) ; maar DUHAMEL ontkent het', en
denkt, dat de Jefuit het aangefchooten Zout voor Ys heeft
aangezien (tt). Zo veel ik weet, is het in laatere tyden
noch
(*) Centurie IX i ermorabiTium. Francofurti r599. Iamo.
No:vNIus L)iieteticon IV, S- P• 44 2 •
p. 67.
(t) ALDROVANDI, Mufeuyrr Metallicum, p. 327.
(4.) 1, c. p. 317.

(S) Nic. ceana Philofophia Experirnentakis, five in tibros ine•

teorot. ,luipiot. commentaries. Roma i686. fil. 4. Vol. I. p.
326, b.
(**) De Nive, p. 3L
(tt) J. B. DDUHAYIEL Oper. Philofoph. Tom. s. Norimb. i68<i
4to. g. 50.

853
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noch nie#'iand gelukt, water alleen met Salpeter , zonde
Sneeuw of Vs, tot Ys te doen overgaan. Het poeder,
waar mede een zekere Hertog van Mantua, in 't midden
der voorige Eeuw, zo als het bericht zegt, het water,
zelfs midden in den Zomer, oogenbliklyk tot Ys kon doen
overgaan, zal datr ook wel Salpeter geweest zyn (*)
Zoude men ook daarom, voor deezen, dit Zout voor de
oorzaak der koude van Noordoostlyke en andere Landen
aangezien hebben, wyl het 't eerst ter verkoeling gebruikt
is! Noch tegenwoordig hoort men deezen of geenen Boer
zeggen, die Akker is koud, wyl by Salpeteragtig is (t)•
%Vie echter het eerst op de gedagte gekoomen is,
Sneeuw of Ys met Salpeter en andere Zouten te vermengen, om daardoor de koude dermaate te vergrooten , dat
het in een vat, in zulk een mengzel, geplaatfte water tot een
vasten en eetbaaren Ysklomp bevriest, kan ik niet naauwkeurig bepaalen. Ik zal, echter, zo veel ik 'er van ben te
weeten gekoomen, aanvoeren; mogelyk geeft het anderen
gelegenheid, noch vroegere bewyzen op te fpooren. Reeds
in 't Jaar 1607 fprak hier van LATINUS TANCREDUS .1
Geneesheer en Profesfor te Napels (4). 'Hy verzekert,
de koude wierd door Salpeter dermaate vermeerderd, dat
een met water gevuld vat, in zulk een niengzel fchielyk bewoogen wordende, vast Ys bevatte. In 1626 kwam de
verklaaring van AVICENNA, door den bekenden SANCT.
SANCTORJUS, te l7inetien, in folio, uit. De Schryver
verhaalt, dat hy, in tegenwoordigheid van veele toehooiers, den wyn daardoor tot Ys deed overgaan, dat hy
geen Salpeter, maar gewoon Keukenzout, by de Sneeuw
mengde (s). FRANC. BACON, welke in 1626 stierf, zeide,
dat
*) BARTHOLTNUS .de Nive, p. 3R.
(t) Als Sneeuw, of Ys, met Zout vermengd word, worden
ze beide vloeibaar.. in Rasland maakt men hiervan gebruik,
om de niet Ys bedekte veniterraamen te zuiveren. Men wryfc
ze met een in Zout gedoopt fink Zwam, en oo.genbliklyk wor<len ze daardoor geheel helder.
(4.) LATINt TANCREnr de Fame & Siti, Libr. 3.Venetiis r6o7,

4. Lib. 3. Qua

st.

27. p. i7o. b.

(5) De editie van 1626 is door H .tak aangeháald in zyn
Methodus Studii JJJedici en Bib!. died, pra^?. ca, I. p. 32;4. De
andere is ssr.
cr. sANcTOetr Comment. in libruin primuin canols
,

1lvicenn,e . Venet. 1646. g. O±a ss. I7 ap t 127. en Zi'est.
,Vt s4
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dat het een nieuw uitgevonden middel was, de Sneeuw
en Ys , door Salpeter , tot eene koude te brengen, by
welke het water bevroor; ook kon dit, 'volgens hem,
met ongezuiverd Keukenzout gelchieden, waardoor by
denkelyk onzuiver Steenzout zaI verftaan hebben. Hy
voegt 'er by: in heete Landen, waar Sneeuw ontbreekt,
kan men ook alleen met Salpeter Ys maaken; hoewel by
dit zelfs niet onderzocht heeft (t). ROBERT ROYLE,
welk in 1691 ftierf, heeft hier over op meer plaatfen ge
ook proeven met allerlei foorten van Zouten in-fproken,
't werk gefield, en getoond, dat men, door Zout, een
klomp Ys aan een ander vast lichaam kon maten vastvriezen (t). DESCARTES zegt, dat het, wel is waar, eene
reeds zeer bekende, maar echter toch zeer merkwaardige,
verfchyning is (.}).
Zedert deezen tyd is de Ysmaakery in alle Werken
der Natuurkundigen , waar maar van warmte en koude
gefprooken wordt , aangevoerd , en uit dezelven in de
Konstboeken overgenoomen ; dit gefchiedde , zo als men
toen zeide, uit fpotterny, wyl niemand dagt, dat 'er ooit
een weezenlyk gebruik van kon gemaakt worden (S). -Dus
(*) Hifloria vitae & mortis, 5 44. BACONts Opera. Lipfa; i6.
'fol. p. 528. De augmentis Scient. V, 2, p. 131. Silva Silvarusn,
Lent. 1 , 8 3• p- 775•
(t) Hiflory of Cold. -- Title I, 17. Title V , 3. Title XV, 7.
The Works of ROBERT BOYLE. Lond. 1744, vyf Deelen, fol. P.
p. 126o, 266 en 300.
(f) Meteora, cap. 8. DESCARTas fpecimina Philofophice. Amft.
í65o. 4. p. 2k6.
(§) Von HOBSERG fagt in feinem adlichen Landleben. Niirnberg 1716. lol. I, L. 88: Folgendes snehr zum fcherz als zur;a
'vutzen , ist auch den kindern bekant. Wenn man Schnee and
Salpeter in einen krug thut, and fetzt den auf eihen Tisch ,
darauf waster gefchüttet % orden , and riirht den Schnee and das
Salz wohl ruit einern holze in dent kreeg um , fo wird der kru:
Leald am Ti/cite angefrohren feyn. Alzo kende deeze Yry.
heer, welke, na dat hy, uit hoofde der Religie-vervolging,
zyne goederen in Oostenryk verkogt had, omtrent 't Jaar 1666
te Regensburg fchreef, en waar by in 1688, in den ouderdom
van 76 jaareu, overleed, de bevroozen delicatesfen noch nier.
By zoude 'er. anders zeker, in zyn Kookboek, van gefprooken
hebbers, waar by de volledige befehryving eener groote en aan
zieulyke tafel opgeeft.
,

,
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Dus wierden de eerfte w.visfels van de FUGGLrt's een fpel',

en het eerfte buskruid een zotterny,, genoemd. Irt
liet begin der voorige Eeuw bragt men het eerst dritzkbe•
;fiers uit Ys , en in 'Ys bevroozen vrugten, op de tafels;
maar eerst tegen het einde dier zelfde Eeuw fchynen de
Franfc/2en begonnen te hebben, allerlei foorten van fmaaklyke vogten _op deeze wyze te laaien bevriezen , en ze,
ter ververfching, op de tafels der Ryken te brengen.
Ik ken geen ouder bericht van. deeze uitvinding, dan
dat, welk in de lyrbenis van BARttr,AY voorkoomt; wel
,is waar, in een Roman, maar echter een verhaal, 't welk
de mogelykheid der zaak zo duidelyk bewyst , dat
inen zeker gelooven mag , dat ze toen ten tyde reeds in
gebruik was, te meer, wyl van dezelve naderhand noch
dikwyls gewag gemaakt wordt. ARsin.ns vind, in
't midden van den Zomer, op de tafel van JuhA, verfche
appelen, welke voor de helft in zuiver Ys bevroozen waren; men bragt hem bekers , met wyn gevuld, .welke. uit
Ys gemaakt waren ; en by hoorde, dat het eetje nieuwe
uitvinding was , alle deeze zaaleen in den Zomer dus te bereiden. Men had groeven, waarin de Sneeuw, op ftroo,
geduurende het gantfche jaar, bewaard wierd, Men had
koperen bekervermen, waarvan twee op elkaar geplaatst
een, ledige tusfchenruimte had , welke met water gevuld
wierd. 'Men plaatfee deeze dan in een met. Sneeuw, en
grof geftooten onzuiver Zout, gevulden emmer; het water
ging clan in den tyd van uurera tot vast Vs over, even
als of de beker door een Tinnegieter in een vorm gegooten
ware. Qp gelyke wyze liet men appelen, zo als zy van
den boom geplukt waren, in Ys bevriezen.
De eeifle uitgave van de Argesais is te Parrs, in i6 t,
gedrukt, dus in het zelfde jaar, in welk de Schryver,
9 jaaren oud zynde, flierf (*). Dit boek is niets minder dan zeldzaiim; de plaats echter, welke ik bedoele,
is zo fchoon, dat ik niet nalaaten kan dezelve af te fchry.
ven, orn myne Leezers liet nazoeken te befpaaren (t-).
Na
'

l á`3 B`Av1.E Diaion'. Histor. V. BApos At.

(t) Irfidas nihil, altlarf intentione fpettabat, gitamn inter pronulfsdaria eje varia geniis porn ita glarie circumvenienti ins.
Íerta, ut aliorum pars esnineret extra hoc feigns, alia prorjus
condita tarnen. f*b lucentis. arqu.e cru/la nativo co/ore cernerentur,
-- — Turn 'uha, ut magis mireris , in quit ,, cum in hortus
sntrasti hec jpornrt adhue ex nrborsbais pendebiet, ï q;:,e mode
esp
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Na dat de Braridtwyn, eerst als Geneesmiddel gebruikt,
de drank der Ryken, en naderhand het vogt voor 't Gemeen, geworden was, poogden de Italiaanen, boven alle
andere Natiën, denzelven weder, als 't ware, te veradelen, hem zagter, fmaakelyker, en, door eene menigvuldige
vermenging, op een hoogen prys te brengen, den Ryken
wederom aangenaam te maaken. Om hunne nieuwe Waaren des te zekerer te onderfèheiden, noemden zy dezelve
Liquors, en verkogten ze , onder deezen naam , den
Vreemdelingen. Onder deezen waren de Franfheia de
eerften, die zich daaraan gewenden, en wel voornaamelyk zedert het Huwelyk van Hendrik de IIde (toen by
noch Hertog van Orleans was) met Catharina de Medicis, in 't Jaar 1533 . Geheele Schaaren van Italiaanen
volgden haar , booden den lranfcheu dc Delicatesfen
-

van

est glades, ex fantibus unda ntanahat. -- -- Nova est, inquit,
apud nos h'c ratio revocandi arte hyemem fub medio Pale, — —
,4derat puer ./ gvptius cum mulo, quad in cc/lice preferehat jj
ipfo ex glacie f thio; quo exhaufio cum in terrain a puero collide•
retur dolereique Arfidas fragile quidem, fed in 'eflatem pretiofum
vas per/re; noli indignari , inquit _7uba , in fingulas pationes ufacr
ejusmodi Scyphorum est. Iterato eundem in rnenfa con1pici, vile
esfet. Nihil amp//us gujlabat 4rftdas avidus cognoseendi , qua
actead N,atur4e veritatem fic perveniretur; cum allata fart vai iarum farrriarum ex are prototypa. Orbiuni poculorurn , parop/idusn,
omnis den/qua convivalis in/irumenti fpecies erant. Turn ,7aba:
heec Punt claullra quee aquis infufis glaciern concipiunt. Q rippe
unumquodgne operculo fsa fic tegitur , ut orde invicem co7xr•eant , excepta foraminis angustia, per quam aqua liquitur - in
interiora; quolnoda ex ftanna vel plumbo In/ills fuppellex coma•
tur. fllvealo deinde lignep ilia deponimus , cujus fundum Pale
prima nigro illo , parumque contufo , & mox five, contegitur qu
nobis femper a4 manurn est , fulta fló'aminibus , & in umbra
antrorum toto anno inviolata. Supra ipfa deinde prototypa ,
in alveolum fic demisfa , pari mode nix quo que al/qua:/es cunaulatur, fate to/les interjella. Ita hac aqua ilu7 in are ad glacleta
pr,eparata, accipit undique circumjeae nivis frigus, quant [al
acri mijlura vetat liquefcere; in locos prsecipue umbra/is , qualia
vini ant oleo apothecis effodimus. ,Trmnm circiter horarum (patio
coot aqua, & fiqueponra inferuim as, qualia nunc ntiraris, herent
fepta in glarie. Ac/lu deinde languentibus grata est hec vis
nimii frigaris , quam & ipfa nov/tas commendat. Kuper enint
nefcio cujus non inepta luxuries hoc falatium invenil. Lib, V®,
cap. ^, pag. 8E. Edit. Norimb. 17o3. lamp.
,
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van hun Vaderland aan, en leerden hun dezelve bereiden
en gebruiken. Zy waren ook dc eert'en, welke te Parys de fyne Liqueurs maakten, en verkogten; en, om ook
geld te verdienen van hun, welke deeze verhittende vog-

ten niet verdraagen konden, vonden hunne nakomelingen

in dit vak, omtrent'tJaar 163o of 1633, dat foort van vogt
tilt, waar van het Hoofdbettaandeel het Limqen- of Citroenfap is, en door hun Limonade genoemd wierd. Dit
vogt behaagde voornaamelyk daarom , wyl het, ter verkoe.
ling en ververfching, in den heeten Zomer een aangenaame
drank was, en ook door de Geneesheeren tegen Rotziekten aangeprezen wierd. De eerfte eigenfchap, waarom het ook 't meest gezogt wierd, poogden de Limonadiërs, door 't gebruik van Ys, noch te vermeerderen; et;
toen kwam een van hun , ook een Italiaan , PRocopE
couTEAUx, geboortig van Florence, omtrent 't Jaar 166o,
op den gelukkigen inval, om alle vogten van deeze natuur
geheel in Ys te veranderen. Het goed vertier bragt navolgers voor den dag, voornaamelyk LE F ERE en FOI;
en deeze

drie behielden

eenige

Jaargin

den

alleenhandel

in deeze nieuwmodifche Waar. Omtrent Liet Jaar 1676

moeten

deeze door Ys

verkoelde

of bevroozen vogten

reeds de voornaamtle Waar van de Lirreonadiërs geweest
zyn ; want men vond toen, in hunnen Bevestigingsbrief, ter
verkoop, onder meer andere Waaren, genoemd : Eaux
de gelée , & glaces de fruits & de fleurs, d'anis & de
candle, franchipanne, d'aigre de cetre, de forbec, £^c. (*).
.Parys telde toen reeds 250 Meesters in deeze konst. In
3690, als DE LA QUINTINY fchreef, waren de bevroozen
Liqueurs reeds algemeen (t). Intusfchen da g t men, langen
tyd, dat deeze vogten alleen in de heetfte Zomermaanden
konden gebruikt worden. Eerst in 't Jaar 175o begon
DU.

(*) Men kan deeze vinden by DE LA MARE, Traité de la Plice , Ill p. 799.
(t) Injlruéion pour les "fardins. Paris 1730. 4t0. I. p. 2^3.
1Ny zegt, liet Ys is in den Zomer, wel is waar, nuttig; maar
hy, als Tuinier, wenschte, dat men den vorst vermyden , en
het Ys uit het Noorden kon laaten kooroen , even als de
Olyven en Orangeappels uit het Zuiden. Als , vóór eenige
jasren ; na een zeer zagten Winter , geen Ys te bekoomen
was, zonden de Hamburgfche Kooplieden een. Schip naar Groenland, om Ys te haaien , en daar by , zegt men, zou niet

weinig gewonnen zyn.
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I)UBUISSON , Opvolger van den beroemden PROCOPE , 4(Q
café de la rue des fosfés de S. Germain des Prés, Schryver van de flrt du Destillateur (*), dagelyks, het gantfche
jaar, allerlei iborten vair bevroozen zaaken voor de liefihe^ bers in gereedheid te houden. In den begipne was
'er, buiten de Hondsdagen, weinig vraag naar; maar
eenige Geneesheeren ordonneerden ze in zekere ziekten.
----- Hebben de Geneesheeren de Liqueur-verkoopers en
Koks door hun oordeel, of deeze de Geneesheeren door hun
koest, het meeste voordeel aangebragt? Voorwaar-ne
èen fchoon Thema voor eene Inwydings- redevoering '. —
Zo veel is zeker, dat zelf DUBUISSON zegt: na twee ge
neezingen van ziekten, waarin bevroozen zaaken goeden
dienst gedaan hadden , heeft het verflandi er gedeelte
van het Publiek zich, in alle tyden van t jaar, van
dezelve bediend. Om nu dit gedeelte van het Publiek
by hun verfland te behouden, hebben de Liquoristen gc
duurig op nieuwe uitvindingen gedagt. Onder de nieuwen behoort de bevroozen Boter. Zy wierd voor 't eerst
in 1174 op het Paryfche Cojfyhuis, Caveau, bekend. De
Hertog van Chartres ging hier dikwyls, om een glas van
Iets bevroozens te gebruiken. De• Kastelein verraschte
leem eens met zyn Wapen, welk uit dit nieuw eetbaar
Ys gemaakt was (t) ; en oogenbliklyk wierd dit mode.
,

Mogelyk zal de Heer DUBUISSON tegenwoordig wel zeggen, dat zyne Paryfenaars al hun verstand verlóoren heb.
ben. Want waar zyn nu de Hertogen van Chartres!
(*) Der Liqueurfab•ikant des D£VIACHY and

Dt3BUISSON,

iberfetzt and vernnerht von Dr. 1IAHNEMANN. Leipzig i785. Svo.
1I. f. x6.

(t) Ingeniofa gala est

.

PETRONIUS.

LEEVENSHEP.1GT VAN JOHN HUNTER,

Chirurgyn.

Esq . beroemd

,, "e Man, wiens Leevensberigt dit opfchrift vermeldt,
„ lil behoort onder de Mannen van onzen tyd, die een
Naam gemaakt hebben , welke zich niet alleen tot zyn
„ Geboorteland bepaalde, maar verder klonk, en ook In
„ ons Land meermaalen met roem vermeld werd. Ons
liengelverk is aan Vertoogen, uit zyne pen gevloeid, en
„un
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is , in de Philofópphical Trànsaétions geplaatst, een en ander

„ opnerkenswaardig Stuk verfchuldigd; billyk dan ook,
„ dat Wy zyns, naa zynen dood, gedenken, en eenige
weinige bladzyden, in ons Mengelwerk, aan een Leevenri•
bezigt diens Mans inruimen."

jorIN IUNTER was een jonger Broeder van wylen
Dr. WILLIAM HUNT•hIt, gebooren in het Landfchap Lanrrk, in Schotland, omtrent het Jaar MDCCXXVIII.
Dat men geene byzonderheden van het vroegfile tydperk zyns leevens kan vermelden, zal niemand ver
wel verre van eenige bly--wonder;amlhy,
ken eener aanftaande beroemdheid te geeven, in zyne
jeugd Leerjongen was by een Wieldraaijer of Timmerman,
of, zo anderen willen, by een Scheepinaaker. Wat hier
van ook zyn moge , by was zo verre van louter een
Handwerksman te zyn , dat hy bleek de gefchiktheid
te hebben, om, in een ander vak, zeer groote vorderingen
te maaken.
Wanneer, omtrent den Jaare MDCCXLVI, zyn Broeder WILLIAM openbaare Lesfen over de Ontleedkunde
hieldt , gaf deeze aan JOHN eene plaats in de Ontleedkamer. Deeze plaatzang lag den grond van zyn vol
Beroemdheid. Hy bevlytigde zich-gendRykom
t,p het oefenend gedeelte der Ontleedkunde, met zo veel
vlyts en zulk een gelukkigen uitdag, dat zyn Broeder, in
den Jaare MDCCVII, hem geen gering deel gaf aan
eene Ontdekking, ten dien tyde het onderwerp eens Ge
HUNTER en den Hoogleeraar-fchilstuenDor
zin ao. Maar, dewyl dit Gefchil, en Benige andere van
dien aart, waar in de beide Broeders zich ingewikkeld
vonden, voor dit Leevensberigt niet gefchikt is, moeten
wy de des begeerigen na elders wyzen (*),
Ingevolge eener ongefleldheid,verliet Mr. HUNTER zyns
Broeders Ontleedzaal, en werd Chirurgyn in St. Ge',rge's
Hospitaal. Dan hier bleef by niet langer dan vyf maanden.

(*) 1Vaamlyk tot Tie Life of JORN HUNTER , by JESSE FOOT,
Surgeon. Mrt een enkel woord, nogthans, moeten wy aannter.
ken, dat FOOT'S Leeven van onzen HWW\TER gefchreeven is wet
een daadlyken toeleg om zyne beroemdheid te bezwalken,
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den. Dit was het begin van zyn Chirurgynfchap.
JoHN HUNTER'S opvoeding," icbryft Mr. FOOT,
lchynt in eene omgekeerde reden te Phan tot die van
„ alle andere Chirurgyns. Om een Chirurgyn te worden,
„ befi:eedde hy veele Leerjaaren in Ontieedkundige nafi)eu.
ringen , en flegts vyf maanden in 't geen eigenlyk het
„ werk van een Chirurgyn mag heeten : terwyl anderen,
„ tot dit beroep, _ hunne Leerjaaren by Chirurgyns doorbrengen, en flegts voor een jaar of twee de Ontleed.
„ kunde bywoonen."
Om den grondslag te leggen tpt het daadlyk beoefenen
der Chirurgie, kreeg hy een plaats by de Staf van het Le.
get, en was by de Krygsniagt, die ,in den Jaare MDCCLXt,
.Bellcisle veroverde. In 't volgend jaar toog by met het
Leger na Portugal, erf keerde in Bloeimaand in Engeland
terug.
Dit jaar het einde des oorlogs zynde, huurde by een
Huis in Golden -Square, en won 'er de kost. Allengs
nam zyn werk toe, en by werd een Chirurgyn van-kens
naam in Londen. Met den jaare MDCCLXVII werd hy
tot Lid van de Koninglyke Societeit benoemd; en in Wintermaand des volgenden jaars, naa den dood van Mr. GATAKER, tot Chirurgyn van St. Georges Hospitaal aangeield; en twee jaaren laater tot Buitengewoon Chirurgyn van
zyne Majefteit verheeven. Zo zeer en zo fpoedig bevorderd, trouwde hy, in 't Jaar MDCCLXXI, aan de Dogter van Mr. Hone, Chirurgyn, in Sufilk- Jirect, Charing - crojs.
Meer vertoons begon onze xUNTER te maaken toen by
in 't Naajaar des Jaars MDCCLXXIII eene aankundiging
liet doen van Chirurgicaale, Phyftologifche en Ariatorrifche Lesfen, door hem te houden, die by eenige jaaren
aanhieldt, ten zynen huize, in yerinyn. flrcet.
Met den Jaare MDCCLXXXIII nam hy zyne wooning
in Leicester-Square, in een zeer groot Huis, waar hyeen
ruime kamer schikte tot een Mufeum; een ander tot een
openlyk Chirurgisch Levee, op eiken Zondag - avond;
e enf ander tot een Lyceum voor Medicinaale Gefchilvoeringen; een ander om Lesfen in te houden ; een ander tot
de Ontleeding; een ander tot een Drukkery en Pakhuis;
en eindelyk nog een ander tot het verkoopen zyner Heelkundige Werken.
HuNTuu's Muj um was eene hoogichatbaare Verzamehing, van een zeldzaamen en uitgebreiden aart. Ten aanzie,
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ziene van de fchikking, begint het met de eenvoudigfle
en voornaamfle deelen van het Menschlyk Lichaam , en
van die zelfde deelera in andere Dieren, wanneer dezelve
van een ander maalezel zyn. Voorts gaat het over
tot de meer zamengeftelde deden, als het Hart, van dat
des Menfchen af, tot het Hart vara alle Dieren yan welke
by hetzelve had kunnen bekomen ; alle de verfcheidenheden daar van blootleggende. Der Menfchen Maag
en de Maag van andere Dieren, als mede de Ingewanden,
worden in Preparaten vertoond. De Beenderen van
elk Dier, 't welk by kon magtig worden, vertoonen zich in
Geraamten. In de fchikking van niet ontleedde
Dieren, maakte Mr. HUNTER eenen aanvang met het•Dier
't geen hein het minst zamengeftelde voorkwam, voort
meer zamengeftelde, en eindigende met den-gandeto
Mensch. — Groot is de voorraad der Afwykingen van
de Natuur, veelal met den naam van Monflers befte'peld. — Ook is 'er eene verzameling van overblyfzels
van verfteende Dieren ; en eindelyk eene groote menigte
van Calculi, of Steenen, die in verfcheide Dieren gevonden worden.
Naa den dood van Mr. POTT, in den Jaare MDCCLXXXVIII, verkreeg Mr. HUNTER eene zeer uitgebreide Praktyk: hy werd meer geraadpleegd, meer geroepen,
dan eenig ander Chirurgyn. Met den Jaare MDCCLXXXIX volgde by Mr. ADAIR op in de post van Chirurgyn. Generaal en Infpehor van de Armée. Dan niet lang
genoot by de eerposten door hem beklommen, en de voor
daar aan vast. ' Op Woensdag den i6 van Wyn--deln
maand des Jaars MDCCXCIII overleedt hy in St. George's Hospitaal, den ouderdom van vier en zestig jaaren bereikt hebbende; 's Woensdags daar aan volgende werd hy
ter aarde befl:eld.
Mr. HUNTER'S Werken zyn, I. The Natural Hi/lory
of the human Teeth, 4t0. 1771. — II. 1 Practical Treatife on the Diftafes of the Teeth; intended as a Supplement
to the Natural Hi/lory, 4t0. 1778. III. -4 Treati/e
on the Venereal Difeafe, ¢to. 1786. — IV. Obfervations
én certain Parts of the Animal Oecononay,4to. 1787.
Behalven deeze grootere Werken, féhreef by verfcheide Stukken, geplaatst in the Philofophical Transactions
van het Jaar MDCCLXXII tot MDCCXCII. De meeste deezer loepen over onderwerpen tot de Natuurlyke
Historie behooreude , welker Studie zyne meestgeliefde
bC-
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beziglieid fcheen. In de behandeling van dit gedeelte der
Natuurkunde, betoonde by zulk eene gefchiktheid ota
Proeven te doen , en zulk eene maate van geduld in het
nafpeuren , dat by by den grooten roem , dien hy als
Chirurgyn en Ontleedkundige verwierf, ook dien van eest
vlyt%g en gelukkig Haagend Natuurkenner voegde.
Mr. HUNTER liet één Zoon naa, die, by zyns Vaders
dood, twintig jaaren bereikt hadt, en zich toen op de Hoe
Cambridge bevondt. Den volvoerderen van-gefcholvan
zyn Uiterften Wil gaf by volmagt om zyn Mufew. aan
het Gouvernement aan te bieden, onder beding van eéne
1óm aan zyne Familie te betaalen, zeer verre beneden
't geen het hem oorfpronglyk gekost hadt. Wy verneernen dat dit aanbod is aangenomen , en dat, ingevolge
hier van, dit onfchatbaar Mufeum, ten algemeenen gebrul.
ke, in zyn geheel zal bewaard worden.
Dit te koop
en op .prys stellen zyns Mufèums onderfchraagt de gedag te, dat Mr. HUNTER, hoe zeer ook uit de Posten die by
bekleedde, en van zyne Praktyk , een ruim inkomen hebben
niet ryk gefborven zy: men fchryft dit daar aan toe,-de,
dat by altoos het meerendeel van 't geen hy, door zyne
tegenwoordige bekwaamheden , kon winnen te koste lag
aan middelen, om voor het vervolg nog grooter fchat
van kundigheden op te doen.
ALGEMEENE BEDENKINGEN OVER DE LEEVENSBESCHRXVINGEN.

e evensbefchryvingen maaken geen gering gedeelte uit
van het onderhoudendst, en daarom geenzms het minst
L
gezogt, voorwerp der Leesgraagte. Om deeze voorwerpen

te verfchafen zyn veelen gereed, en, door zeer onderfcheidene beweegredenen gedreeven, wordt de pen ter Leevensbefchryvinge opgevat. Het. zal, overzulks, geene geheel
overtollige, geene ongepaste, ifoffe weezen, kortlyk na te
gaan , hoe de Leevensbefchryyingen moeten vervaardigd
worden , om de grootfte maate van Onderwys mede te
deelen.
Allerwegen wordt toege(lemd, dat deeze tak van Gefchiedkunde gefchikt is om meer nuttige einden te bereiken dan
eenige andere : naardemaal de daaden en gebeurtenisfen,
welke de Leevensbefchryving vermeldt, den mensch als
mensch het naast betreden.

in
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in de Gefchiedenis van een Volk, worden wy veeleer
onderhouden als Staatkundigen, en verlicht als Staatslieden, dan onderweezen als Mentchen. In de Gefchiedenis
van de Opkomst en het Verval der groote Ryken, wordt
eene verheevene_ nieuwsgierigheid gewekt ; eene nieuwsgierigheid, welke de Menichen te gader genomen ten
voorwerpe, heeft; maar wy zoeken te vergeefsch,,mag
ik my zo uitdrukken , na bepaalde en op zichzelven
ftaande voorwerpen.
Wy mogen een Koning of Keizer aantreffen, en diens
bedryven nagaan : maar wy herinneren ons . teffens terfrond, dat zyne bedryven, in 't algemeen, de bedryven
zyn van zyne Raads- en Staatslieden ; en dat de Dapperheid, hem toegekend, of de Voorfpoed der Wapenen,
hem toegeichreeven , eigenlyk t'huis behooren , althans
ver den meesten tyd, by zyne Onderdaanen en Krygsknegten: maar wy Rellen, als mensch, geen belang in zyne bedryven; dewyl wy hem in eenen kring befchouwen, welke n wy, naar alle menschlyke waarichynlykheid, nooit
zullen bewandelen; en die, zo lang de wereld beflaaní heeft,
flegts door weinig honderden van de ontelbaare Mil ioerei
Menfchen betreeden is.
In de daad, ware het niet om het vermaak, 't geen de
Algemeene Gefchiedenis oplevert, de nieuwsgierigheid,
welke dezelve wakker en gaande houdt, en voldoet, alsmede ter oorzaake van den Volkstrots , welke foms geflreeld wordt; en indien het door zornmigen niet gefchiedde als pligtmaatig voor de zodanigen die van de Ge
niet wel onkundig mogen blyven ; de Alge-fchiedkun
zou dikwyler met wanfmaak ter zyde-menGfchids
gelegd , dan uit vermaak opgevat, worden.
Wat verschaft de Gefchiedenis der meeste Volken ons,
dan een verhaal van misdryven en wreedheden? Het beste
en bevalligfl e gedeelte van de vordering en volmaaking
eens Volks kan niet verhaald , of flegts met het uitertle
van den vinger aangeroerd, worden. Immers hoe kort zyn
meestal, in de Gefchiedenisfen, de berigten van den vreedzaamen en Rillen voortgang der Kunften, des Handels, der
Befchaavinge. Hoe vaak worden deeze geheel overgeflaagen ; terwyl de Gefchiedfchryvers hunne aandagt meest
vestigen op, en zich fterkst bevlytigen om de bedriegeryen
der Hoven te ontwikkelen, het wargaaien van Staatslisten
te ontknoopen , de ttaatkunde en ftreeken der Staatslieden
in 't breede te ontvouwen, of de leeve►ts, aan het slagzwaard
lei
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der Dwinglandye opgeofferd, op te tellen, de tribhelingen
'der Eer- er. Heerschzugt te vermelden , of de poogingen
der worstelende Vryheid, zo menigvoud in •zwaarder on'erdrukking eindigende, en fchaars gelukkig geflaagd, voor
de Naakomelingfchap op te tekenen.
Maar, in de Leevensbefchryvingen van Mannen, uitfleekende door natuurlyke of verkreegene bekwaamheden,
in eenigen tak van weetenfchap, of het fireeven na voor=
werpen van algemeen nut, worden wy zeldzaam gefchokt
sloor gemelde fpoorloosheden en ontzettende gebeurtenisfen. Ontmoeten wy , gelyk zulks niet misfen kan
zwakheden en gebreken, het voordeel, 't welk wy trekken
als deeze de tegenover hangende fchilderyen ontmoetetl,
van uittieekende deugden of fchitterende bekwaamheden,
verfchaft ons een ryken oogst der gewigtigfte lesten, der
heilzaamste en menschkunde bevorderendite voorbeelden.
In de opgemelde gevallen betreft de fftoffe ons ze zeer
van naby, dat wy veelligt den afi{ and vergeeten tusfchett
ons en de Perfoonen van welken gefprooken wordt. Wy
zyn gereed om hun te befchouwen als voorbeelden, die
wy mogen volgen, als zy ons pryswaardig voorkomen`;
wier ondeugden wy moeten fthuwen en beklaagen , als
wy weeten wat dezelve veroorzaakt of tot dien trap ge=
dreeven heeft: terwyl wy na de verworvene beroemdheid
mogen 4reeven, in hoope, dat, het geen eenmaal verworven is door het wel aanleggen en vlytig befl;eeden der`
bekwaamheden, niet zal ontitaan aan eene tewerkffielling
dier zelfde middelen.
Gelyk men erkent, dat de Leevensbefchryvingen eerie
zeer hooge maate van nuttigheid hebben, zo heeft men
die foort van Schriften ook met regt aangemerkt als een
middel, waar door de Nieuwsgierigheid de grootste maate
van voldoening erlangt. Dan, om deeze allenthalven te
voldoen, heeft men eenen weg ingeilaagen, de veiligheid van
welks betreeden van zommigen in twyfel getrokken wordró
De voornaamfte en hoofd-bedryven des Leevens van een
uitfleekend Man te weeten, een Man uit den duisteren
hoek der vergetelnisfe in den klaaren dag der kennisfe
te haalen , onderrigt te ontvangen van het verband tusfchen zyn openbaar en huislyk leeven , en zelfs zodanige
gezegden van hem opgehaald te vinden als in 't byzoni
der flrekken om de geestigheid of het verfland, daar it
al dit mag men vey.
opgeflooten, te doen kennen
lyk verwagten, en zelfs verlangen, in de Leevensverhaalelt
Tt
MENG. 1796. NO. I4.
—
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len van Geleerden en eerde Vernuften. Dan hier valt
,ie Vraage, of het eigenaarttg, of liet nuttig, is, eiken klei
elke haastige uitdrukking, elke opwe hog-nemisflag,
van ydelen trots , van welke, in zekere omffandigheden,
geen mensch vry is, op te haalen ? Of het tot een Leevensherigt behoore, te vermelden, elk gevoelen, 't welk
hy, in een oogenblik van losheid, of ineen flegten luim,
zich liet ontvallen; en, om kort te gaan, elke omflandigheid te vermelden, die men zich kan herinneren, of van
hooren zeggen heeft Eerre handelwyze, welke men
aantreft omtrent deezen en geenen, wier Leevensberigten, in deezen laatften tyd, zyn opgefteld, en door veelen toegejuichd wordt; die daar in het fmaaklykst voedzei vinden voor bedil- en vitzugt, voor kwaadfpreekenheid
en bezwalking , ook van anders zeer pryswaardige
Chara&ers. Voorbeelden zouden wy hier van kunnen ophaalen, zo binnen - als buitenlandfche : doch, deeze
daar laatende , willen wy over de zaak zelve eerie en andere aanmerking mededeelen.
De groote Vraag is: moeten wy, eens Mans Leeven befchryvende, alles vermelden wat wy van hem weeten? —
Onzes oordeels behoort deeze Vraag ontkennend beantwoord te worden. — Een Leevensbefchryver behoeft niet
alles te verhaalen , wat hy. weet, van het voorwerp zyner
befchryvinge , dewyl veel daarvan niet verhaalenswaardig is; en eenige byzonderheden , zonder iemand eenig
nut te verfchaf}en, cie gedagtenis des overledenen kunnen fchandvlekken , en het genoegen zyner Naagelaatene
Vrienden, zonder elders eenige vrugt te doen , ftoorer.
By voorbeeld. 't Geen ons in vertrouwen gezegd is, behoort niet ter Drukpersfe overgeleverd te worden : de
dood kan het heilig vertrouwen eens byzonderen gehouden Gefpreks niet verbreeken.
Het is de post eens Leevensbefchryvers , alles te vermelden wat nuttig is, en ftrekt om het Chara&er des door
hem gefchetften Mans in de hooftrekken getrouw te doen
voorkomen. --- Secrete Illemoricn , kleine gebreken en
onvolmaaktheden, aan alle Menfchen gemeen, en daarom
der opmerkinge onwaardig als tot een groot of veritandig
Man behoorende, zyn als de drek en vuiligheid, die ziek
verzamelt , of met een nydige hand geworpen wordt, op
een welgehouwen Standbeeld. De Beeldhouwer zou die
vuiligheid wegdoen, en te veel eerbieds hebben voor den
afgebeelden overledenen, en voor zyn eigen naam, om vuilig-
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%igheid aan die vuiligheid toe te v gen : veel ttiin zou
1y by zyn verfhand zynde, die' fr etten'v.arn vuiligheid
'er eerst opwerpen.
Indien, egter, het onderwierp eenei Leevensbefchryvinge de finette eener groote in sdaadd, of ondeugdi, aankleeft;
deeze behoeft noch behoort bedekt of vergtoe1ykt te worden. Het wordt dan een onverrydelyke pligt die mis
toet dezelfde gettot wheiil te verhaa4ern, en-ii dient-dryven
àfiigtrgen dag te zetten,: als men doet van andere fiiood=
aarts. Het zou de ottgér'S!dheid; z€lï^e weezen, het Leeven te befchryven- van eenen , wegens het pleeggin vaw
moord, op het.fchavot gel raften-, en dit iaatf#e te verbergen,
Maar welk een verband is 'er tusichen liet betragter
deezes pligts van Getrouwheid, en de verregaande angstvalligheid,- om- te vermelden, dat een Geleerd Man , di&
nabyzieide was, visch met zyne vingeren at! Alles wat
nuttig is, alles wat ter bereiking van eerrib zedelyl
oogmerk kan 4rekken , of iets• toebrengt om den voorraad van Letterkennis en Oor'deelkunde te vermeerderen,
verdient , buiten eenigenn twy f i , verhaald te worden.
Maar de gefprekken, door ienanel gehouden-, die met on
befchoftheid begonnen en met vinnigheid werden voortgezet, en ter bionne ilrekten van een veel jaaren dunrenden
wrok , zonder iets goeds te baanren, moeten in vergetelnis blyven. Indien men 'iemands woorden, herra in haastigheid en drift ontvallen , en zyne geringfle bedryven
van dien aart, in opmerking neemt, wie kan dan- veilig weezen? Inzonderheid, wanneer by ongelukkig in' verkeering
geraake met iemand van dien ftempel, die, gelyk wy 'er
ontmoet hebben, voor eene gewoonte hadden, om- van eerie
vertrouwlyke verkeering tiet iemand aantekenirtgen te houden, ten einde daar van, ten eenigen tyde, gebruik, of
liever misbruik, te maaken. Iemand van die munte liet zich
over dit bedryf, in een gezelfchap, met veel zelfvoldoenings uit; en gevraagd, waar toe die optekeningeri dienden als men met iemand op een 'vrichdlykev en gemeenzaamen voet verkeerde? hadt by de onbefchaaandheid- ome
te antwoorden: „ Hy , die nu- myn Vriend is, kan myn'
Vyand worden , en ala dan kan ik het te paste brengen."
Het ka* van nut zyn," fchryft iemand, ten aanziene van den ommegang, „ op te merken, dat het een
vry al"gemeene mistrag is , van- lieden met uitíleekende
vermogens begaafd , dat zy tot Gezelfchapslieden Men•
fchen kiezen, die hunne Mededingers niet kunnen' weeTt a
zen,
;

,
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zen, en zich te verbeelden, dat zy veilig zyn, om dat zy
het in dien kring gemaklyk vinden. Maar , in cie daad,
zy zyn veiliger onder huns gelyken. 't Is waar, in de
over en weder gegeevene geestige Hagen, mag zomtyds
hun hoogmoed een gevoeligen tik krygen , en hunne zelf.
liefde eene wonde toege, ragt worden: maar zy zullen, in
dien kring, de zodanigen niet aantreffen, die op hunne
woorden letten , hunne zwakheden gadeflaan , en zich,
voor het bedwang , waar in zy zicn bevinden , ftaande
hunne tegenwoordigheid, ruime vergoeding verfchaffen,
door zich , in andere gezelfchappen , eene meerderheid te
geeven, en daar de gehoorde onbedagte gezegden op te
haaien, hunne gebreken te ontmaskeren, of den door hun
welverdienden lof te beledigen , door de vergrootingen
van uitbundige en buiten (poor hollende loffpraake.
Wanneer wy ons onledig gehouden en vermaakt hebben met het leezen van welopgettelde Lcevensgefchiedenisfen , hoedanige wy, van tyd tot tyd, in ons Mengel.
werk plaatzen, en elders in ruimen overvloed voorhanden
zyn , zullen wy niet verlangen na Bene andere foort ,
welke alleen kan finaaken aan gehemelten op fchand- en
fmaadtaal verlekkerd ; of die aan de minne kleinigheden
het meest blyven hangen , en , den kinderen gelyk,
belang in beuzelingen (tellen. Met welker vermelding,
't zy in de Leevensichetzen zelve, 't zy in daar a ;ter gevoegde ophelderende Aantekeningen, hedendaagsch ook
anders fraai opgeftelde Leevensgefchiedenisfën , in Rede
van voltooid, met de daad ontcierd, worden.
Ten befluite van deeze myne Algemeene Bedenkin.
gen , bezig ik de woorden eens Engelfchen Schryvers
over dit Onderwerp. „ De Leevensbefchryving kan
uit tweeërlei oogpunten befchouwd worden. Dezelve is
zeer aangenaam en nuttig , wanneer zy geen ander oog.
merk heeft , dan om alleen de Leevensomtandigheden
te vermelden van voortreflyke Mannen, en berigt te gee.
ven van hunne Werken; maar dezelve heeft een veel ede
doel. Zy mag aangemerkt worden als ons-lernhog
eene verfcheidenheid van gebeurtenisfen opgeevende, die,
even als de Proeven in de Natuurlyke Wysbegeerte, de
ltoffe opleveren om algemeene waarheden en beginzels
daar uit te trekken. In de daad, wanneer men de
kennis, door het leezen der Leevensbefchryvingen verkreegen, gebruikt om onze kunde van de Menfchelyke Natuur meer en meer uit te breiden, om een edelen nayver
te
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te ontvonken , om onze vooroordeelen te verbeteren,
onze begrippen te zuiveren , en ons gedrag diensvolgens;
te regelen , dan eerst treft de Leevensbeféhryving het
rechte doel, en vertoont haare hoogde nuttigheid.
Behalven dat de Leevensgefchiedenis eene zeer aangenaame
uitfpanni g aan den geest Ichenkt, en eene rechtmaatig
verfchuldigde fchattmg mag heeten , aan verdieastlyke
Characters verfchuldigd; klimt dezelve tot de tinaardigheid
van eene JI/eetenfchap op, en, dat meer is , van zulk
eene Weetenlèhap , als , door alle tyden heen, . gehouden
moet worden van eene byzondere aangelegenheid en het
hoogst belang te weezen , dewyl zy DEN MENSCF tets
voorwerpe heeft."
EENIGE BYZONDERHEDEN IETREKLYK WILLEM DEN III,
KONING VAN GROOT BRITTANJE, EN ERFSTADHOUDER VAN HOLLAND.

(Medegedeeld door den Heer REtN!ER AWIENBERG.)

N

ederlands beroemde. Historiefchryver WAGENAAR,
het karakter van Koning WILLEM DEN III befchryvende, zegt van hem: „ Ook hieldt men hein voor zo uit„ muntend in veele deugden, dat 'er geene plaats fcheen
„ te zyn voor eenig gebrek , welk hem, by het gemeen,
in veragtinge brengen kon. Zelfs heeft Bisfchop Bur„ net gefchreeven, dat by vry was van alle ondeugd, eene
„ foort alleenlyk uitgenomen, welke by egter zorgvuldig,, lyk bedekt wist te houden. Doch deeze Schryver meldt
„ niet, welke deeze ondeugd, of dit gebrek geweest zy:
„ en 't Raat ons niet vry, in eene zaak van zo veel ge„ wigt, op gisfingen van anderen, te bouwen (*)."
Gemerkt men nu geen Schryver vind, by welken deze
ondeugd genoemd word, heeft dat gezegde van BUItNE.T
aanleiding gegeven tot zeer veele gisfingen, waar in toch
die ondeugd mogt bedaan hebben ; doch onderdaags is
'er in Engeland een Werk in 't Iicht gekomen, onder den
tytel van 1Inecdátes of fwne distinguifhed Perrons waar
in men , behalven eenige andere byzonderheden van dien
Vorst , ook eene aanmerking vind op dat gezegde van
BURNET; en, dewyl zulks tut opheldering van dit gedeel,

tC

(*) Vaderlandfche Historie, XVII Deel, bladz. rit.
t e.

'r
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te der Historie flrekken. kan, zal het der moeite wei
waardig wezen, het verhaal , van dien Schryver, zoo •ads
Iget hier volgt, mede te deelen.
„ KONING WILLIAA!I- DE,N Ill.

RERESBY Verhaalt, in zyne Minoren, de
Sir
volgende istorie van Koning William:
,, pp een Bekeren ad,, gaf de Hertog van
l3uc kinghasn Bene naaaityd, op welke de Koning (Ka„ rel de LI) den Prins van Urange .berk tot drinken
„ aanzette. De ;Pri4ís , die 'er anders een natuurlyken
„ afkeer van liad , was egter altyd, wanneer hy eens aan
„ het drinken geraakt was , vrolyker en darteler dan
„ iemand van zyn gezeifchap , zoo dat hy zelfs destyds
„ in het hoofd kreeg, om cie glazen in te flaan van de
„ vertrekken der hofigmes, en 'er zou ingeggan zyn, „ dien mep hein. niet tegengeboriden lead:
„ Bisfchop Burnet Beeft, p-.(C. ie fchandelyke en
onedelmoedige wys , zyn patroon, en de patroon der vey
heden van í1ït-Land , 1be4chuldigd van Bene ondeugd, wel
geheim .houd; ondertusfchen is de ondeugd-kehyatr
in het karakter van dien grooten man. zoo wel bekend,
dat men weet , dat dezelve leftaan heeft in het drinken
van fterken drank (*). William's lighaunisgefel natuur
zeer zwak , en nog veel verergerd zynde door de-lyk
ovetgroote ven'ioeijeristen van ziel en lichaam , nam hy
Itoe^'liugt tot dit gevaarlyk en onvoldoenAulpmlddel, om
zyne kragten 'te herifellen.
„ William !.vas, over het algemeen , zoo zwak, dat hy
op zyn paard incest geligt worden ; doch , als hy 'er op
zat, was 'er geen beter ryder dan by bekend, zyne oogen
glinitcr^ en dan, en zyne natuurlyke koelheid feheen hem
oo&enbitkly tp verlaten.
„ Willjatn ontfing ,by zyne koelst in dit Land, eene welfprekende en iiartlyke begroeting van den ouden Advokaat
Meynard, een der bekwaanifte Rechtsgeleerden van dien
tyd, die, aan het hoofd van ede andere Advokaten, hem
geluk wenschte met zyne behouden aankomst in Engeland.
William maakte, in zyn antwoord aan Meynard, hem
„

{

een
(*) Dram - drinking flaat 'er in het Engelsch, het welk eige n t
lyk wil zeggen: zoopjes drinken, klodderen.
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een compliment, het welk niet zeer befchaafd, maar evenwel hoflyk4 was, naamlyk, dat by alle de groote Rechts geleerden van zyn tyd had overleefd ; waar op Meynard
ervatte : Ik zou zelf de Wet overleefd hebben, indien uws
Maje{ieit niet herwaarde gekomen was.
„ Terwyl de Prins van Orange zich, op zyne reis van
Torbay naaf Londen, bevond ten huize van Lord Bristol , kwam aldaar de Prins George van Denemarken ,
de Hertog van Grafton , Lord Churchil, naderhand Hertog van Marlborough , en de Kolonel Trelawny : zoo dra
de Prins hen zag , fprak by hun aan met de woorden
uit het XII Kapittel van het I Boek der Chronyken :
Indien gylieden ter vrede tot my gekomen zyt , on: my te
helpen, zoo zal myn herte te gelyk over ulieden zyn: maar
indien het is om my myne vyanden bedrieglyk over te leve
daar toch geeti wrevel in myne handen Is, de Gad-ren,
onzer vaderen zie het, en f raje het. Waarop een der
Heeren van dat gezelfchap , uit het zelfde Kapittel , ten
antwoord gaf: iy zyn uwe, d David, ende neet u zyn
y, gy zoone Ifai, vrede, vrede zy: u, en vrede uwen hulperin , want uwe God helpt u.
„ By de Krooning van dezen Prins tot Koning van
Groot Brittanje , predikte de Bisfchop Burnet uit het
XXIII Kapittel van het II Boek van Samuel: De God
I Grads heeft gezeid, de Rotsfleen Israëls heeft tot my gefproken : Daar zal zyn een heerfcher over de menfchen,
Gen reclnveerdige, een heerfcher in de vreeze Gods. Ende
hy zal zyn gelyk het licht des morgens wanneer de zonne
opgaat: des morgens zonder wolken, wanneer van den glans
na den regen de grasfcheutkens uit (Ie aarde voortkomen.
„ William scheen nimmer levendig van geest, dan
svanneer by zich bevond aan het hoofd van zyne troupen.
Een .dragonder, die uit een gevegt vlugtte , gaf hy een
wond , met zyn degen, in ht a4nggzigt ; zeggende : Nu
zal ik u, bloodaart, naderhand weder kunnen 'inden.
Schoon by geen bloeddorllig Vorst was, heeft by
egter , gedurende zyne Koninglyke Regering , nimmer
pandon willen geven aan eem misdadiger , die zich aan
huisbraak had fchuldig gemaakt.'
-

Wyders zegt de Heer WAGENAAR , in de fchets, die
by van de Regering van dezen Vorst geeft: „ De Whigs,
„ die hem naar Engeland geroepen, en op den Troon ge,, zet :hadden , hebben hem, doorgaans, openlyk geroemd,
Tt 4
„ als
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als den verlosfer des volks uit de flaaverny en van het
„ Pausdom; doch zy dwarsboomden hem, onder de hand,
by verscheiden' gelegenheden, zo zeer, dat hy, by wy
„ len, fcbier wars werdt van de Engelfche Regeeringe.
Dit laatfte gezegde van den Heer W AGENAAR word door
den gemelden Engelfchen Schryver bevestigd; verhalende
by, dat Koning WILLEM, in het jaar 1698, uit hoofde
van alle de hinderpalen, die hein in den weg gelegd werden, ernftig bedagt' was geweest, om Engeland te verlaten, en ten dien einde reeds eerie Aanfpraak aan het Parlement had opgeiield , waarby hy hetzelve zoude aanraden , om eenige personen aan te Rellen tot het waarnemen
van de Regering, dewyl hy voornemens was uit het Ryk
te gaan. Dit merkwaardig Stuk , het welk nog in Enge
voorhanden, en, ten minf}en voor zoo veel men-land
weet, nergens in eenig gefchrift te vinden is, zegt de Engelfche Schryver, na het Opftei van'sKonings eigen hand,,
en naar zyn eigen fpelling, met de daar by ook eigenhandig gemaakte veranderingen , te hebben afgelchreven..
Hetzelve was in liet Fransch gefchreven, en van den vol
inhoud:.
-^eipdu
Mylords en Heere;al
,

Ik ben hier in het Koningryk gekomen.
op het verlangen van deze Natie , om dezelve te redden voor haren ondergang, en
om uwen Godsdienst, Wetten en Vryheden,
te behouden, en daarom ben ik genoodzaakt geweest een langen en voor dit Ryk
drukkenden oorlog te voeren, welke, door
Gods genade en de dapperheid dezer Natie,

thans

door

een goeden vrede geëindigd

is,

S dar gy zoo weinig in welken gy gelukkig en in rust zond kun,
acht iliac op mYn
nen leven, indien gy wildei medewerken cot
zaad en
uwe eigene zekerheid , zoo als ik u , by
i van het, eenigge

dezer zitting,
het
O penen
-^
g
P
g heb aangeraden
middel, dat diengig
kunde zyn , en niets , maar ziende in 'tegendeel , dat gy zoo wei van myn kuit, kunrende 4oen, om het
te verhoeden, eiver.
^taat zynde u te ver,
dedigen, te vefeber.
men•
•zyndeditaeeenige

nig zorg draagt voor uwe eigene zekerheid,
een gy u in gevaar flest aan een zi tbarerc
ondergang,
g g u ontblootende §§, van de middelen tot uwe verdediging noodig, zoude
het niet billyk of redelyk zyn, dat ik ge.
ruige was van uwen.ondergangl, zonder u te±
wensch geweest, die
ik gehad heb, toen ik kannen verdedigen of befchermeu * ; dus
moet ik van u vorderen, te verkiezen,, en my
in dit Land kwam .
aanwelkenrklbee ie noemen , volke perfonen **, als gy bex-

kwaani

lIETREKLYK WILLEM DEN III.
ireftuur van liet Gouvernement zoude
kunnen laten *

kwaam zult oordeelen om het Gouverne.
inent te beduren gedurende myne afwe•
zigheid; u verzekerende dat, offchoon ik
any nu verpligt zie, my alt het Koningryk
te begeven, ik altoos dezelfde genegenheid
voor deszelfs voordeel en welvaard behouden zal en dat wanneer ik konde denken
dat myne tegenwoordigheid voor uwe verdediging zoude noodig zyn t, ik volkomen
bereid zal wezen om weder te keeres, en
myn leven te wagen voor uwe veiligheid,
zoo als ik voorheen gedaan heb. Biddende
God uwe raadslagen ce zegenen en u
in te geven het geen noodig is voor het
welzyn en de zekerheid van het Koningry k.
,

,

,

f en ik zal oordeelen dezelve met een
tekunnen
goed
ondernemen en gy
u in staar zult stellen
,
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NOURMAHALL, OF DE KONINGIN DER INDIEN.

Een Turksch Vertelzel.

(Uit het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bi. 6o7.)
taande het eerde gedeelte van dit tydsbeflek, was de wellustige en verwyfde GEHAN - GUIR in droefgeestighe?d als
weggezonken. De listige NOURMAHALL geliet zich dit niet op
te .merken , maar voer voort in het verfchaffen van vermaaken
en uitfpanningen; hem flaag zodanige voorwerpen onder 't oog
brengende, als gefchikt waren om zyne zinnen gevangen te
veemen en te houden.
Vier dagen lang overwoog de Vorst by zichzelven het aan•
belang des verzoeks; doch, op den vyfden , (niet langer in
that om haarer aantreklykheden wederfland te bieden) (prak
by: „ Gy hebt overwonnen, 6 NOURMAHALL 1 Voor den tyd
» van vier en twintig uuren, zal ik den Throon verlaaten, en,
,, geduurende. dien tyd , zal de volltrekte Oppermagt by u
„ huisvesten.'
Kennis hier van werd gegeeven aan alle de Landfchappen ,.
en wanneer deeze des verwittigd waren , ontbood de Sultan de
Grooten uit de onderfcheide Staaten des. Ryks ten k love, bood
bun de VorIlin aan, en geleidde haar ten Throon. Toen zy op•
denzelven gezeten was , fprak by , op de trappen flaande:
pruhfen, l(hans, Rajahs, Overoen en Magten, zie uwe Ylo..
„narTt5
-
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narchiii ! De bevelen , welke gy van haar ontvangt, ver„ wagt ik dat gy zult volvoeren met denzelfden yver en genegen.
,, held, als of ze van my eelven kwamen; ik beveel u haar te
gehoorzaamen!" Hierop maakte by zelve eene diepe
buiging voor de Monarchin, en ging heenen onder de toejuiching des Volks, 't geen de Iugt vervulde met het geroep: lang
leeve NOURMAHA.L ! Het Kanon werd van de Vesten gelost,
en het geluid kaatíle terug van de hooge daken van het Setaglio.
De fchoone Sultane , in deezer voege het toppunt haarer
wenfchen bereikt hebbende, had befooten de gedagtenis daar.
van te vereeuwigen. Toen zy de volvoering van dit
:luk voorgenomen hadt , f'celde "zy Kuallenaars te werk, die
niuntgereedfchap vervaardigden, en bezorgde grooten voorraad
van Goud en Zilver in de munten van verfcheide Steden; en,
op het oogeiublik dat zy den Throon beklom, beval zy dat
eene verbaazende menigte van Roupeien zou gemunt worden.
Om dezelve te merkwaardiger te maaken, hadt zy 'er
(fchoon dit aanloopt tegen de Wet van MAHOMETH) twaalf on•
derfchei;e foorren van doen munten , elk van welke één der
Tekenen van den Zodiak droeg , met haar Naam aan de rechte
zyde; het ruggeftuk droeg den Naam van oan r - ctir ; zo
kunl{ig en geheim hadt zy al deezen arbeid beflooken , dat
deeze Geldmunten, geduurende den korten tyd haarer Regeeringe , door alle de deelen des Ryks verfpreid wierden.
Zich dus verzekerd houdende, dat haar Waam, als eene heer
zou overgaan, be--fchendVoril,takmengfchp
hoot zy eerre Hervorming daar te (lellen, die Eirekken zou , om,
in zekere maate, de vastheid van den Throon te onderfchraageu,
terwy' dezelve tevens aan den dag lei haare bekwaamheid tot
de taak, welke zy op zich genomen hadt.
Geduurende den tyd, door haar ten Hove doorgebragt, hadt
zy alle gelegenheden waargenomen om berigt te krygen van
de bekwaamheden, de verbintemisfen , de oogmerken , en zelf
de geaartheden , der Grooten , inzonderheid van de zodanigen,
die in den Krygsdienst posten hadden, of het bewind over af.
gelegene Landfchappen voerden. Zy zag dat veelen hunner
zicheelven met voorregten en rykdominen befchonken hadden,
en die kwistig beíl'eed aan hunne Afhangelingen, tot dat zy,
den zwakken aart des Sultans veragtende, vreeslyk geworden
waren voor het Ryk. Eene Lyst der Hooge Atnptenaacen ,
welke zy vooraf zeer naauwkeurig hadt overwoogen, In ds
hand neewende, raakte zy de naamen der geenen , die zy van
hunne Posten' wilde verwyderd hebben, met haaren fchepter
aan. In 't verloop van één uur, waren allen, die zy fchadelyk
voor het Ryk rekende, afgezet, en de opengevallene plaatzen
gevuld met Perfoonen, op welken zy oordeelde Raat te mogen
nmaahen.
Tei
,
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Ten aanzien van 's Ryks Schatli t, I:e tbar,it, en in ander
Staatsvakken, maakte N9URb7:tHALL dezelfde hervorming. Haare
bevelen werden, of door de bewondering, welke deraelver nieu•
wigheid veroorzaakte , of door de wysbeid, cie 'er in doorfiraalde, islet allen vlyt volvoerd. De \Vetren en Schikkingen,
door haar gemaakt, greepen hand door geheel het Ryk heelien.

Den volgenden morgen vergaderden de Ryksgrooten anderwerf.
De Sultan zat zelve op den Throon. Hy hoorde niet ver
verwondering de bedryven der Vor[ïinne, in dien-basdhein
korten tyd volvoerd. Vertlands genoeg bezat hy, om te ontdekken , dat , veele ftrekten tot behoudenis des Ryks; andere
tot het vermeerderen van liet geluk zyner Onderdanen ; en in
her hult der 1lunte bewonderde hy den .pond om deezen Regeerdag onder de .Naakomeliagfebap te vereeuwigen.
Wanneer Nouan,aIL\LL. rot hein naderde, om hein den fcheprer
weder over te reiken, vatte hy Naare hand, onder deeze betuiging : ,; Deel , d beminneiyke tvouttMAfALL ! deel niet my de
„ Eere en de Zorgen des Ryksbewinds; gy zyt gefchapen otn
„ een Throon te vercieren:._ ,,Van dit oogenblik af, " voer
by voort , h .ar nevens hein doende zitten , „ zult gy my
gelyk zyn .in het RyksbelUut;r,. fchoon ik weinig twyf'el , of,
in liet werkzaarn en . uitvoerend gedeelte, zal uwe verheve
,, z;,1 zich zo verre hoven my verhefïina, ala uwe féhoonheid,
vernuft en finaok, verheven zyn boven dle -van één myner
„ ():nderdaanen["
Van .dien tyd af werd de (land, door r OU M.AHALL zo vuurig
begeerd, op haar beyestigd, geduurende de- overige teevensdagen van Gè:l3AN - GUIR.

NoUxr.ratLILr.,-ten hooghen toppunte des aardfchen Geluks op.
ge[ieegeu, in 't bezit an jeugd, Schoonheid en M^igt, heb.
bende , ten haaren bevele , de liewoonders , de Inkomften , de
Weelde koesterende voortbrengzelen, van een uitgelïrekt Ryk,
geëerd by de Ryksgrooten, aangebeden door het Volk, begon
.als Koningin van Indo tan haare heerfcbappye.
„ Niets," fprak zy by zichzelve, „ niets ontbreekt my te.
„ genwoordig om myn geluk te voltooijen : want, als ik my
„ bevl tig om het Geluk tnyns Volks te vergrooten , zal het
buiten twyfel wenfchen, dat myn Ryksbeffuur voldunre. Bui ten het bereik desongevals geplaatst , zal elke dag iets
aan myu genoegen toevoegen; want, daar ik my zal bevlyti„ gen omm her geluk myns Volks te vermeerderen, zullen zy,
ongetwyfeld , wenfchen om myne Regeering brftendlg te
„ maaken. Verheven boven de magt van allen toeval, zal elke
„ dag myn genoegen doen aangroeijen. En, daar myne bedryven de bewondering trekken des regenwoordigen tyds , zal
„ de Naakomelingfèhap met vermaak ftaaren op den Naam van
„ a0WtMsHALL, gefchreevea in de Gedenkboeken, die de Lee„ yens
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„ vensgefcbiedenisfen vermelden van Helden en Wetgeeveys,
die der Wereld tot cieraad ftrekten ! "
GEHAN-Gunt hadt, zints den tyd dat hy de Opperheer.
fchappy met zyne Egtgcnoote deelde, eik uur te meer reden
om voldaan te weezen over de keuze van eene Mederegentesfe
te hebben aangenomen; dewyl de last der Regeeringe daar door
van zyne fchouderen geheven was , en haar door- en verreziend oog en kloek verfland, tegen alle mogelyke voorvallen,
voorzag.
lie Volken rondsomme , die flegts weinig ontzags betoond
hadden voor den flappen Sultan, deedt zy vol onderwerping
bukken. De Opfand van ROURAM verdween , naa eenige
vrugtlooze poogingen van dien Prins, tot niets, voor de dapper.
beid en raagt der Krygsbenden, aangeprikkeld en beloond door
de fchoone NOURM•+HALL. Deeze Vorst; verlaaten door zyne
Vrienden , die de opgaande Zonne des Ryksbewinds aanbaden. hieldt zich ftil in zyne bewindsplaatze.
Naa het dempen des Op(tands, begon de. Koophandel, die de
Landfchappen aan de grenzen verlaaten hadt, het hoofd weder
op te beuren; de Knollen , die ten tyde der burgerlyke onee•
nigheden kwynden, begonnen te herleeven. Een lang, een zeer
lang, tydperk verliep, en elk gedeelte daarvan was gemerkte
hadden de Onderdaanen-keudmtvorfp,niued
des Mogolfc en Ryks een reeks volkszegeningen.
Thans wordt het tyd om í1i1 te Baan, en te vraagen, of het
ontzagbetoon van buiten, de eerbiedenis binnenslands, de hulde
en afgodifche eere ten hove, den Gelukflaat der Sultane verzekerde ? Was zy geheel voldaan , wegens haaren hoogen
ílaat , over de vermaaken , welker genot zy zo diep haare ziele
hadt ingeprent ? --- Ver van daar.
Wanneer de nieuwigheid, onthaarde uit de haar opgedraagene
onbegrensde Magt, verdweenen, en deeze haar gewoon geworden was, bevondt zy, dat zy alleen de fchildery daarvan in
een flerk licht befchouwd hadt, door haare leevendige verbeels
ding verwekt; dat zy alleen den fchitterenden glans opgemerkt,
maar dat haar begogeld oog nooit waargenomen hadt, dat de
fchitterend(te gedeelten der haar voorgehoudene vertooning te
íterker uitkwamen, door de fterke schaduwen van onopgemerkte
zorgen, die dezelve omringden. Vóór nu hadt zy nimmer ge.
dagt over de zorgen aan een Kroon gehegt, thans ondervondt
zy de volle zwaarte van 't geen zy voorheen alleen als een
cieraad hadt aangezien. Zy ontwaarde, dat haare zorgen en
bekommernisfen zeer toenamen door de werkloosheid van Ge
die, zich gelukkig rekenende uit een Rand geraakt-BANGuilt,
te zyn, welken hy thans beter vervuld zag, binnen kort, aan de
Sultane het bewind liet over alle binnen- en buitenlandfche
zaaleen.
Toen ontdekte zy, dat haar arbeid., door zulk een heeda aan.

was-
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wittrend getyde van zaakbezorging, van dag tot dag vermeerderde; terwyl haare vermaaken en uitfpanningen , naar evenre.
digheid, verminderden: eik uur van den dag bykans was beilemd om fchikking te maaken op, of de uitvoering te bezorgen van , de wyduitge(lrekte Regeeringszaaken.
Veele jaaren naa dat het heerfchen in haar oog de eerlle
bevalligheid geheel verlooren hadt, vondc zy, door wakkerheid
en kloekheid van geest, zich in flaat, om al dien last, zonder
misnoegen , te draagent maar, met het klimmen haarex jaaren,
zette haar gezond verftand haar dikwyls aan . om zich der
Rykszorgen te onttrekken. NOURMAHALL was dus het
tegenbeeld der meeste Monarchen, wier Eer- en Staatzugt met
de jaaren toeneemen. By haar verdweenen de vermaaken uit
praal en pragt gebooren; haar wensch, om den fchepter onbelemmerd te z vaaijen, week; zy haakte na rust en afzondering,
en gevoelde thans een zo sterken trek om haar hoogverheven
iiand te verlaaten,als zy, in haare jeugd, ondervondt, bin dien
te beklimmen.
„ Hoe weinig ,` dus fprak zy, in rustige oogenblikken , tot
zichzelve, „ hoe weinig weeten korczigtige Stervelingen, wat
„ meest gefchikt is te hunner Geluksbevordering. Hoe weinig
„ begreep ik, met at myu hooggeroemd vertfand, den waareu
„ Raat van de Opperheerfchappy te voeren, tot dat ik des, door
„ de ondervinding, _ onderweezen ben. Een Vorst befchouwde.
ik als een Afgod, daar geleid om van het Volk geëerd te
„ worden. Ik had alleen het o .g geflaagen op de geneugten,
onbegrensde magt vergezellende, zonder te bedenken dat men
„ verpligt is firikre rekenfchap te geeven wegens het gebruik van
„ de toevertrouwde magt gemaakt; en dat, voor een nadenkenden
„ geest, de weosch om' die post naar eisch te bekleeden, en
„ den heilzaamen invloed daar van allerwegen te verfpreiden,
„ om, als een befchermengel, een zegen voor het volk te wee„ zen, het eerfte voorwerp van de zorg eens Monarchs moet
„ zyn, als mede, dat zulks, ernilig behartigd, al zyn tyd weg„ neemt, en zyn leeven tot eene aaneenféhakeling van zorgen
„ maakt.'
Terwyl NOURMAHALL deeze bedenkingen maakte , ging de
wellustige GEHAN-GUIR op Bene rechtdraads firydige wyze te
werk. Zyne Onderdaanen verwaarloozende , oferde hy al zyn
tyd aan het vermaak op. Zyne drift tot NOURMAHALL, eerst
uit haare bekoorlykheden gebooren , ging vervolgens gepaard
met bewondering van haare Verhiandsvermogens, en werd eindelyk
vervangen door de uitfleekenheid haarer bekwaamheden.
Daar hy zyn vermaak zogt-by 't geen jeugdiger Schoonbeden
hem aanboden, tot welke zyn lust met de jaaren eer toedan afnam, befchouwde by de voorcyds aangebedene ;vouRXAHALL, als een voorwerp, welks verfland den diepften eerbied en de uicerlle hoogagting vorderde.
De
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De Gefchiedenis der Dogter van 1Biku- m i het Per/h fuJra

Legerhoofd, was allerwegen bekend; en geen der Sel]oonheden , thans in het Seraglio heerfehende , was onkundig van do
Siappen , door haar , gedaan, om. tot de hoogte te klimmen, op
Zy poogden laags
welke zy zich thans verheven vondt.
dien zelfden weg ten hoogkien toppunte van magi op te ftygéu.
Schitterende en betoverende toóneelen werden voor de- oogerl
des -Monardbs aangerigt,. door de Gunftelinge van den. dag ;
elk fpreidde haar fmaak en kunde, op de best mogelyke wyze,
ten toon. En wasrfchynlyk zouden eenige dier zinftreelende
bekoori:ngen zodanig een gevolg gehad hebben • ais de Mede.
dingfters van tvouRMAftAUL wenschten , indien 'er geene gebeur o
tenis ware voorgevallen, welke éénsflags een einde maakte aan
de vrolykheden van den flararn, en haar onthief van de zorgen,
die den Throon omringen, en weder Onderdaan deeds worden.
—

die langen tyd de gunfleling des (;celaks ge
vermaak van alle kanten omringd, wiens-noemdwas,rht
wenfchen werden voorgekomen, en die eiken morgen ontwaakt
te om op nieuwe tooneelen vat) weelde te treeden , zat aan
een pragtigen en rykvoorzienen disch , omringd door Vleijers,
die, zints eenigen tyd , bykans zyne behendige Medgezellen
geweest waren. De Muzyk zweeg. Men las een Gedicht,
't geén de deugden des Monarchs ten hemel toe verhief.
De voordranger van dit Gedicht hieidt ilil by eene Afdeeling,
GFHAN-GUIR,

----

It's Magt by die des Almagtigen vergeleek:
honderd flemmen en fpeelruigen vereenigden zich om den roem
van den onilerflyleen GUM- GIR te vermelden.
Op dit oogenblik greep de Engel des doods den Sultan aan.
In een oogenblik viel by aan den voet zyns Throons neder,
eo, fchoon byfland terllond hulpvaardig toefchoot, was dezelve
van geene beduidenis. Een magtiger arm, een vermogen, 't zyne
oneindig overtreffende, hadt den Grooten Mogol in een oogenblik van de hoogte zyner verhenge en ydelen trots doen ne(die GzHAN-Gu

derflorren.

Dit droevig befluit van een dag, met alle vrolykheid aangevangen, vervulde het Paleis met jamrnerklagten. De Vrouwen trokken het hair uit, en Ploegen op de borften. De Ge•
fnedenen en Slaaven bedreeven duizend buitenfpoorige betonniragen van droefenisfe. De Ryksgrooten vergaderdeur, en 'er
deeden zich beginzels van oproerige b^weegenisfen in de
Stad op.

Schoon deeze flag des Nooálots op novaMAIMIL viel, 2otrder eenigzins bereid te weezen arm dien te ontvangen , en zp
veswagten mogt het meest van alien by denzelven te zullen
moeten lyden, verdroeg zy dien met eene vastheid van. geest,
welke zy in alle heare leevensbedryven beroond halt. I)en
hachlyken linac des Ryks in aanmerking neemende, fpaxde zy
alle haare poogingen in om dit kwaad te voorkomen.
Nourt-
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NOURMAHALL riep de Ryksgrooten te zamen, en maande huts
met eene welfpreekende Aanfpraak aan , om zorg te draagen
voor de rust des Ryks, zo oua hues zelfs wille als om den wil
des Volks. Indien 'er Burgertwist rees, was veeler val onvertnyde.
lyk befchooren. Zy deedt meer ; zy verklaarde, dat ry de
Rykskroon alleen zou blyven draagen tot de komst des Zoons
van HAN- GUIR, wien zy dit Teken van Vorstlyke grootheid
met meer genoegen zou fchenken, dan zy het ontvangen hadt.
Haare flem , en veel betekenende houding, fiilde het ge.
mor, 'c welk zy gehoord hadt by het intreeden der Zaate. Ee.
itigen der Edelen, getroffen door haare voordragt, booden haar
hunnen byfland aan, in naaren tegenwoordigen toelland; doch
deezen floeg zy af. met de zigtbaarlie tekenen van misnoegen.
KouRAM, of, gelyk hy naderhand genaamd werd, CPA • GEMAN,
bevondt zich, ten tyde van zyns Vaders dood, in een afgelegen
gedeelte van Irdostan, waar by zich reeds eene geruime wyl
onthouden hadt. Schoon by de wapenen hadt nedergelegd, daar
toe gedwongen door de kragtdaadige middelen , welke de Vor.
fin bezigde , wier Regeeringsfchranderheid by bemerkte dat
de zyne wyd en verre overtrof, hadt zulks egter het ongunlig denkbeeld, wegens haar gevormd, niet uit zynen geest ge*
wischt; integendeel zag by de fterkíie, tegenkanting te gemoete
van de Staatzugt die haar voorig gedrag merktekende.
Wanneer hy de tyding van zyns Vaders dood ontving, ver
een Leger, en verwagcte dat de heir•-zameldhy,ovruks
magt des Ryks hein op den weg na Delhi ten hinderpaal zou
ftrekken. Verbaazend groot was zyne verwondering, toert
by, die Hoofdílad naderende, de weinige Soldaaten , hier en daar
op den weg geplaatst, vernam, die de gelederen ont(looten,
hem met zyn volk, onder het betoon van Krygseere, lieten doortrekken. Zyne verwondering groeide nog aan , als hy, de Stad
naderende, de poorten voor zich geopend vondc, en eene ver
onder de luidrugtig[te toejuichingen ontmoette. Eene-welkoming
bezending uit den voornaa:nften Adel , door NouRVsAIIaj . afge,
vaardigd, geleidde hem in het Paleis.
Eene ontvanging, zo geheel het tegendeel van 't geen by ver
CHA-GEHAN'S verbaasdheid tot nog hooger top.-wagte,d
punt lclimrnen. Toen by ter gehoorzaale binnentrad , vonde
by daar,NOURMAHALL, in een haarer pragtigfte kleedingen uitgedoscht; zittende op den Throon. By zyne intrede rees zy
overeinde, Reeg ten Throon af, ging hem te gemoete, en boodc
bem knielende den Ryksfchepter aan; deeze woorden uitboeze.
mende:
„ Ontvang, 0 Sultan! dit zinnebeeld van Opper„ tnogenheid, als eene Erfenisfe , u door uwen Vader a,gter„ gelasten; beklim den Throon uwer Voorvaderen, en dat uwe
Regeering, door Regtvaardigheid en Menschtievenheid be.
, fluurd, lang en gelukkig moge. weezen, zal heeds de bede zyt:
,, van NUURMAHALL 1"
De
-
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NOURMAHALL,

De Prins (prak, (zo ras hy, bekomen van verbaasdheid, het woord

kon voeren): „ Hoe kan ik my nederzetten op deezen verheven
„ Throon, zonder my te fehaamen, op het gezigt, dat eerre, die
„ de veiligheid van het Mogolfche Ryk bewaard, en den luister
„ van hetzelve vergroot heeft, voor myne voeten knielt ? --^
„ Staa op, doorlugtige NOURMAHALL! en deel met my het Ryks„ bewind. Wees myne Geleidfler en Hulpe in de zwaare post,
,, welke ik op my neem." — Nou&MAHALL antwoordde: „ Het
„ is op uw bevel, dat ik opfta; maar het is alleen om te ver
trekken: te langen tyd reeds is myne Eerzugt verzadigd -„

„ te veel ken ik van Aardfche Grootheid. Ik heb geen tyd

gehad om myn overleden Egtgenoot te beweenen. De
„ fchittereude luister, welke myn fiaat als Opperbewindsvrouwe
„ van een groot Ryk vorderde, leg ik op dit oogenblik af. De
„ twee eerstvolgende jaaren heb ik beflemd om in Weduwlyke
rouwe en afzondering te flyten. Nogthans heb ik , vóór
myn vertrek, een tweevoudig verzoek aan den Sultan te doen.
„ Her eerfte is , dat hy zo veel mogelyk den jammerftaat ver„ ligte van zynen Broeder MzgODAC, die, op myn bevel, uit
,, zyne gevangenis ontflaagen is; maar zeer veel geleden heeft,
„ daar hy van het Gezigt, en bet Ryk, beroofd is door den
„ overleden Sultan, wegens ongehoorzaamheid en het verwek„ ken van epfiand. Het andere verzoek betreft my zelve
„ nader; het doet my denken aan dat uur, toen ik, door staat„ zugt geprikkeld, na vermaardheid dong, en na de toejuiching
der naakomelingfchap ftreefde, in die driftvervoering de Wet„ ten van onzen Propheet overtrad, en geld deedt munten met
„ myne beeldtenisfe, tegen een hooger bevel aandruifchende.
„ Laaten deeze Geldmunten, thans in de Landen uwer Heer„ fchappyeverfpreid, als tekens van myn trots, ingezameld wor.
„ den; en daar ydele praalzugt niet langer in mynen boezem
„ huisvest, zal ik alles, wat na oppermogenheid zweemt, af„ leggen , en (met uwe verlofgeeving) myn intrek neemen in
„ het zwart marmeren Paleis, waar ik, als eene fchatting aan de
naagedagtenisfe van GEHArr-Guru, myne dagelykfche gebeden
zal opzenden , en den Almagtigen ALLAH fineeken , dat hy
„ de keur der beste zegeningen uitftorte op het hoofd van
„ diens Zoon."

NOURMAHALL maakte een diepe buiging voor den Sultan, en
verliet de Zaal , gevolgd door de Gefnedenen en Jufferen, die
haaren ftoet uitmaakten.

CHA - GEHAN , getroffen van verbaasdheid over dit bedryf,
verfromd over de wyze waar op alles belegd was, en door-

drongen van haare edelmoedigheid , maakte aan haar het Paleis
te Agra, en de uitgeftrekte Landen daar om heenen.
"I wee jaaren fleet NOURMAHALL. in een afgezonderden fraat.

Vervolgens, dewyl haar werkzaame geest bezigheid zogt, liet
Zy haare aandagt vallen op werken van Nut en Weldaadigheid.
Zy
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Zy onderwees de Jongen., onderfteunde de Ouden, en kweekte

Vernuften aan , die anderzins in een vergeeten boek verfchooven zouden gebleeven zyn.
NóuRMAuALL'S hooge rang en uitgeftrekte bekwaamheden
trokken tot en rondsoul haar allen, wier geaartheid en inzigten
met de haare ftrookten. Zo vloeiden , in de vermaaken der
huislyke gezelligheid, in de uitfpanningen. welke de Letteren
en Fraaije Kunften verfchaffen,de dagen van NOURMAHALL Eagt-.
lyk heenen, en, gelukkig in haaren toenmaaligen (tand, deedt
zy menigvoud zichzelve deeze Vraagen : „ Wat is de
• voldoening, ontftaande uit verftrooijend vermaak, luister, pragt
,, en eerzugt, verge!eeken by die ik thans geniet" Zy
breidde deeze denkbeelden uit , en voer voort : — „ Naa lang
„ den Beheerfcher van dit Volk geregeerd, en zyne loopbaan ,
„ die men verkeerdlyk die der Eere noemt , geloopen te heb.
ben! Naa het te onderbrengen van Landfchappen en
„ Volken , rnag men de Vraag , die ik myzelve menigvoud
„ voorfcelde , aan de Magtigen deezer Aarde , aan IIelden, doen.
Ach, zyn Vriend! ik twyfel grootlyks, of gy uwen
„ tyd niet nuttiger voor uzelven, en welgevalliger in het oog
des Almagtigen, zoudt befteed hebben, indien gy een Kudde
gehoed , een Hof beplant, of Lesfen in een School gegeeven hadt!"

LIEFDE EN VREUGDE.

Bene Allegorie.

(flit het Engelsch. )
n het gelukkig Tydperk der Gouden Eeuwe, toen alle de r-ie•
melbewooners op Aarde nederdaalden, en gemeenzaam met de
IStervelingen
verkeerden ,bevonden zich, onder de meestgeliefden

der flemellingen , Tweelingen , aftiammende van JUPITER ; Liefde en
Vreugde. Waar deeze Tweelingen vericheenen , fprooten de
Bloemen, als zy den voet nederzetten, uit den grond op; de
fcheen met een helderder glans, en geheel de Natuur ver
zich verfraaid door deézer tegenwoordigheid.
-tonde
Die Tweelingen waren onaffche!delyk by elkander; de Reeds
aangroeijende verknogtheid van beiden werd begunftigd door juPITER, die befloocen hadt , dat eene altoosduurende verbintenis
tusfchen deeze beiden zou geflooten worden ,. zo ras zy ryper
jaaren bereikt hadden. Maar, in dien tusfchentyd, weeken de
Kinderen der Menfchen af van hunne aangeboorene onfchuld. Ondeugd en Verderf doortrokken de Aarde met renzenfchreden, en
ASTREA verliet, nevens haaren ftoet hemelfche Aardbezoekers, de
befinette woonfceden der Stervelingen.
iu£r c;. 17.96. O. 14.
Lief.
Vv

Zon
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EN VREUGDE.

Lief le alleen bleef 'er, gelloolen door de Hoop die deezen ter
Voe;t.er verftrekte. De Hong bragt haaren Kweekeling na de I usfchen van Arca ie , waar deeze onder de Schaapherders opgroeide.
Dan 1vntTerz befchikte voor de Liefde Bene andere I:gtgenoote,
en geboodt hem Zorge , de Dogter van ALTé, te trouwen. Met
wederzin fèhikre zich de Liefde naar dien wil; want de gelaatsteekken van Zo,ge waren ruw en onaangenaam; haare ooges honden
diep ingezonken; ; haar voorhoofd was met diepe rimpelen gevoord.
Uit dit Huwelyk kwam eene Dogter voort ,. waar in men de
gelaatstrekken van Vader en Moeder beiden kon befpeuren. Maar
de afzigtige en onbeminnelyke trekken van de Moeder waren dery
meate gemengeld met de bevallige van den Vader , dat haar
voorkomen , fchoon droevig, teffens beheaglyk mogt heeten. De
Herders en Herderinnen kwamen uit de nabuurige velden byeen,
en noemden deeze Dogter IWedelyden, Men nam waar, dat een
Roodborstje haar nest vervaardigde in de but waar zy geboQ
ren was , en dat een Duif, door een Havik nagezet, in haaren
boezem eerie fchuilplaats zogt, toen zy nog een kind was.
Deeze Nimph hadt een neerllagtig voorkomen ; doch eene
houding zo zegt en minzaam, dat ,sen haar tot verrukkiugs toe
beminde. Slaare ftem was zagt en kiaagend; maar tevens on
nadenkelyk aangenaam. Zy fchepte genoegen in , uuren a`ter den
anderen , zich neder te leggen aan de oevers van een treurig veie
tenden fcroorn; een droefgeestig lied neuricude onder het tpeelen
op haar doffe luit. Zy leerde de Menfchen fchreijen; want zy
fchiep een zonderling vermaak in traanen. Dikwyls, wanneer
de Maagden der buurt tot het neemen - haarer avoudvermaaken
verzameld waren, begaf zy zich feelswyze onder dezelve, en
nam de harten in door haare vertellingen , vol van bekoorende
dofgeestigheid. Zy droeg om 't hoofd een krans, zamengeftrengeld uit 's Vaders Myrthen en Moeders Cypresfen.
Ais zy, op zekeren dag , peinzend, zat aan de wateren van den
Helicon , vielen, by.toeval , haare traanen in de bron ;• en, zitos
dien tyd, heeft de bron der Zanggodinnen een fterken fmaak van
dat inmengzel behouden.
Medelyden kreeg last van JUPITER om de voetfrappen van heave !\loeder door de wereld te volgen, balzero te ftorten in
de wonden door deeze gemaakt, en de harten, door haar ver.
ícheurd, te verbinden. Zy itnpt haare Moeder naa , met loshan
niet blooten en hygenden boezem , haare-gendhairvlt,
kleederen zyn gefcheurd door doornige planten, en haare voeten
bloeden door de oneffenheid van het moeilyke pad.
Deeze Nimph is llerilyk, want haare Moeder deelt in 't lot
der (terflykhejd ; en , wanneer zy den haar voorgefchreeven
loop op aarde zal volbragt hebben, zullen Moeder en 1)orter
beide te gelyk fterven, en Liefde wederom vereenigd worden
,net Vreugde, zyne oniterflyke en hem van voorlange toegefchikte
Bruid.
,

BLADWYZER
DER

VOORN41IMSTR BTZONDERHE1. N,
In het Mengelwerk voorkomende.
geerte om te) 551. Eenigen,
hun doel inisfende, Baan tot
thine, dienftig tegen de Gal. een ander uiterfte over, ald.
193 Welke hoofdreels men daar
fleenen.
Albatros/en, Naamen aan deeze in te volgen hebbe. 552, enz.
Vogelen gegeeven, 6r. Groot•BRNTIVOCL!o, als Gefchiedfchry.
te en Gefl:alte, ald. Waar zy ver, beoordeeld.
136
voorkomen , 62. Geaartheid ,BENTT.zv, Anecdote wegens zyn
aid. Voedzel , 63. Hoe zy belachlyk gedrag in gezelfchap.
144
gevangen worden , ald. Hun
Oplosfrng van dit
vlugt, 64. Rusten niet alleen ,Bloedregen
maar slaapen ook, op het Wa- Verfchynzel.
166
ter, 65. Verfcheidenheden in Bloedverwanten die eene Erfedit Vogelgeflacht , ald. Waar nis verwagten, geestig gegispt.
men ze meest aantreft.
66
593
America, (De Negers van) veeeten Boomluizen derzelver menigte;
met Vergiftmenging ow te en het aantalvan derzelver
gaan.
528 vyanden.
343
Arabie. (Wegens de taal in) Zie Boter welk een Beftanddeel
Spraake. (Arabifcbe)
van de Melk dezelve uitmaakt,
Arjenicum (Rottekruid,) by de 572. Is by de Ouden geheel
Ouden het tegenwoordig Au• niet, of zeer gebrekkig, bekend
ripigment.
484 geweest, 573. Over 't gebruik
Asfam, of Afar, Ligging deezes deezes woords in de H. Schrift,
Landfchaps , 548. Volksge- aid. Wanneer, en by wie der
aartheid en Leevenswyze. Oud(te Schryveren, eerst vet550 meld, S74. Welk gebruik de OuAthene ging niet te onder door den 'er van maakten, en welke
het kweeken van Kunflen en Geneeskragten zy 'er aan toe27 fchreeven , S76. Van de Scy.
Fraaije Weetenfchappen.
ATTILA de Hun, hadt fteeds then en Duitfche Volken by de
162 Romeinen bekend geworden ,
Dichters by zich.
AUBRAY , (MARIA MARGARE- 579. Gebruik, 'er oudtyds van
THA n') fchriklyke Historie by de Romeinen gemaakt, 58k.
van haare Vergiftigingen. 486- Lang , in Spanje, alleen als een
489 Geneesmiddel gebruikt , 582.
B.
De Ouden hadden ze alleen
.Bedenkingen, (Zedelyke) 234., in een vloeibaaren gaat, ald.
424 Oudtyds in Noorwegen zeer
583
Behangen (Algemeen is de be. zeldzaam.
Bouw.
X%
MCNG. 1796. vo. I§.
A.

,jfether Pitrioli, met 01. Terebin-
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ir, welk een ver- len 319. Straaten en Huizen
band dezelve (laat met andere 320. Verflag van de Slachteis.
23 Winkels en PorceleinverkooFraaije Kunflen.
Brafsl
ligging en verdeeling pers, 321. Baardfcheerders op
van dit Land, 12. Diamanten Straat, 322• Aartige Poorten
daar gevonden ald, Handel aan de Hoofdltraaten ald.
in dezelve aangevangen, 13. Vrouwen vertoonen zich in 't
Voortgezet
r4. Gedaante openbaar 3. Befchryving
deezer Diamanten, ald. Bewer- van dezelve, aid. Verflag van
king.
IS Bene Lyktlatie 324. Verflag
BRUCE, (J.) beoordeeling van van Lord MACARTNEY's Gezantdien Schryver.
98 (chap na China, 456. De Kei.
BUCHANAN, als Gefchiedfchryver zei duidt in de Hoofdífad geen
beoordeeld.
137 Ambasfadeur Conful of iemand van dien post ondereeniC.
Canaaniten, (Wegens het bevel gen anderen naam, 457. De
den 7ooden gegeeven om de) Keizer wil niet in 't aangezigt
248
gezien worden door zyne Onuit te rooijen.
4S9. Huwelyks•
Canon, der Heilige Schriften, ver- derdaanen
keerd daar over geoordeeld. plegtigheden by dit Volk, 460.
194 Sluiten de Vrouwen niet ftreng
CAREL DE XI, Koning van Dee- op, ald. Hebben geen Slaaven,
nernarken waarfchynlyk aan ald. Wat een Chinees over den
Vergift geflorven.
52S Slaavenhandel oordeelt 46r.
CARaw, (B. M.) Leevensbefchry. Van hunne Feesten, 463. Tocving van deezen zonderlingen neelfpelen, ald. Kennis in Geald. Gangbaare
Man, gemeenlyk de Koning der neeskunde
325 Munt aldaar, 464. Hoede tegen.
Bedelaaren geheeten.
woordige Keizer Staatsmisdryf
CARLINI, vergeeffche Raad aan
dien Italiaanfchen Arlequin ge- ({raft en lydende braafheid
465
284 beloont.
geeven.
Carthago, boe men 'er de Kunst Christendom, weldaadige geest
van Vergiftmengen veritondt. van 't zelve aangeweezen 49.
483 Door treffende voorbeelden
China, groote Eerbied daar den bevestigd, 50. Deeds, het geen
Ouderen beweezen, 114. Hoe de Wysbegeerte niet vermogt,
reen met de Bruid, die geiiogt Sa. Staat der Volkelt, by welis, te werk gaat 223. Men ken het Christendom onbekend
is 'er zeer jalours omtrent de is omtrent Burgerlyke Zege366 vingen, 55. De maat van dat
Vrouwen.
-- (Op welk eene wyze geluk geëvenredigd aan de zui.
men. in) reist, 315. De we- verheid van het Christendom.
ald.
gen zyn 'er wel onderhouden,
316. Onthaal onder den weg, -•—• verdedigd tegen de op317. De Hoofdstad Pekin be- fpraake, dat hetzelve noch
fchreeven 318, Grootte en Vriend fchap noch Vaderlands.
omtrek, ;iq. Poorten en Wal- iiefds byzonder aanbeveelt, 329.
Wyd.
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B L A D W Y Z E R.
Wyditrekkende betekenis van gen die in het Ryk der) voor 45t
het woord Naasten in de Christ. vallen.
ald.DESCARTES, (R.) Zyne Afkomst,
lyke Leere.
Chrrstendorn , Voordeelen des Geboortetyd en plaats, en zy.
Christendame , voor de daar ne vroegfte opvoeding , 30.
43X Volgt den kryg als Vrywilliger
mede befchonkenen.
onder den Prins van ORANJE,
CLAREtiDON, als Gefchiedfchryver beoordeeld.
337 31. Lost een Wiskundig opgeCLEMENS DE ALEXANDRYNER , hangen voorflel op, aid. Rei.
welke vreemde begrippen hy zen in zyne jeugd, 32. Hoe hy
193 zich uit Doodsgevaar met
koesterde.
cryptia , welk een wreede Wet kloekmoedigheid redt , ald.
5o Hervat zyne Letteroefeningen,
by de Spartaanen.
verblyf in Friesland en te 4m.
D.
Dalaalac, befchryving van dit /terdam, ald. Trekt na Londen,
Eiland in de Roads Zee , 33. Woont te Deventer, ald.
497. Ligging, Zeden der In- Zet zich te Egmond neder,
woonderen, en Leevenswyze, 34. Geraakt in gefchillen over
498. Paarlvisfchery aldaar, en zyne gevoelens, ald. Voor- en
500 Tegenttanders in de Nederlanderzelver Lotgevallen.
Dankbaarheid. (De kragt der) 47 den , hoe de Coccejaanen en
Voetiaanen hem bejegenden, ald.
DAVID, waatoin de i.4an naar eons
b?rte geheeten , 237. Deezen Verdedigt zich tegen voEnaam in kragt ook anderen ge- TICS, 35. Zyne Leer door de
geeven , 239. Doelt niet op Staaten van Holland veroorzyn zedelyke gefteltenisfe, maar deeld • 'ald. Eene Reis na En•
zyne gefchiktheid ter voldoe - geland gaat niet door, 88. Na
ninge aan Gods oogmerken in Frankryk genoodigd , blyft by
den Godsdienst , 240. Gevol• egter in Holland, 8g. In kengen daar uit voortvloeijende, nis met CHRIáTINA Koningin
ald. Tegen de befchuldiging van Zweeden, ald. Kort ver.
van Wreedheid verdedigd , blyf in Frankryk , ald. Vers
242. Een wreed bedryf, heul , trekt na Zweeden , go. Ziekte
2 SAM . XII: 31 , toegefchree. en Dood, ald. Eerbetooningen
ven , rust op eene verkeerde hem naa zyn dood aangedaan ,
vertaaling, 245. Zyn leevens- 91. Trouwde nimmer, en hadt
lot, vol groote Afwisfelingen, eene Natuurlyke Dogter, aid.
gefchikt om een nadeeligen Hoe verfchillend men zyne

invloed te hebben op zyne ge-

Godsdienstbegrippen

beoor-

lieltenisfe, 288. Bloorgefield deelde, 92. Zyn Huislyk Leeaan eene menigte van beledi- ven, nl;l. Spaarzaame Leevensé
gingen, 290. Zyne Misílagen wyze, 93. Zwak van Lichaamswaren groot,291. Zyn be. geviel , ald. Zyn Zinfpreuk o
rouw daar aan geëvenredigd. ald, Bnakow's en HALLRY 'S ge2yz tuigeraisfen wegens hem, 94.
DAVILA, als Gefchiedfchryver be- Hoe door VOLTAIRR befchree^5
oerdeeld.
136 ven.
Deij/toffen (Van de Veranderin-Defcription de i'Iae des Herma phro•
X$z
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phrodites, nouvellement decou- fcheide rangen en kleeding dier
230
verte pour fèrvir se Supplement Priesteren.
au journal de xeuar I[I. Be- Egyptenaar. (Een Gebed der
rigt wegens dit zeldzaam Werk. oude) naa hun dood, in hun624 nen naam uitgefprooken. 231
Diamanten, (Verflag van de) inELrznaeTH, (Koningin) geeft een
Brafl, rz. Zie verder Bral. treffend voorbeeld van Vor(tinDiefftal, waarom by de Romeinen lyke ligtgeraaktheid en duurzaaen jooden niet zwaar geftraft. me gevoeligheid.
r4S
259, 260.EaoENIus, geestig zeggen van dien
Dieren, (Aanmerkingen over de Prins tegen den Graaf van
48
vyandfchap onder de) 298. De Ox/art.
Mensch het meest verfindendEzzcrrrsr. XXXIX: 4, r7, i8,
Dier, 299. Nsast hem komen boe door VOLTAIRE verdraaid.
de Vleeschvreetende viervoe247
tige Dieren 3oz. Hoe dit
F.
toegaat onder het Gevederde Feesten (By de Romeinen gingen
Geílacht, 304. Onder de Visde) niet vergezeld van eerie
volftrekte ophouding des ar
fchen 306. By de Infecten
341. Van eene zelfde foort beids.
350
vallen op elkanderen aan 342. ForrsECA de Portugeefche B CLiAanmerking over deeze vernie- snafus.
424
ling 348. Onderzoek, waarom
G.
de &eren op anderen doch Gallas, een Volk in Abysfinie,
Veelwyvery by 't zelve in
zeldzaam op hun eigen foort,
aanvallen 397. Voordeelen, zwang, met geieede bewilli98
welke uit deeze lchynbaar ver- ging.
nielende inffeIling der natuurGaljleenen. (Waarneeming van
399 het nut van de .<Ether Vitrioli
ontítaan.
Domheid. ((let aangenaame der) met 01. Terebinthinx tegen de)
467
r9$
Dood. (Aanmerkingen tot troost - Geluksbedeeling onder het Menschgronden wegens een vroegen) dom , Proeve over dezelve,
428 577. SchoonGOD aan allen
Duif,(Groenlandfclae) befchree- eene gelyke maate van Geluk
ven, i$7. Leevenswyze. 158 heeft toegelegd genieten zy
E.
dezelve niet; waar, by dit toeEgt/c1 eiding, hangt af van den kome , 378. Hoe goed en
aart der Huwelyksverbintenis- kwaad elkander opweegen, 379.
227 Hoe de Mensch, ten aanziene
fe.
Egypte, grote Eerbied, daar den van het Lichaam, met geluk beOuderen toegedraagen, 114. deeld is, 380. Rykdom en Ar Aanmerkingen over de Pries- moede zo ongelyk niet als zy
tersin dat Land, oudtyds, 228. in den eersten opflage , ten
Hoe zeer in rang gedaald, 229. aanziene van Geluk , fchynen,
Welk eene verwyfde vertoo- 38r. Aanzienlyke en mindere
ning zy maaken, aid. Onder. Standen, ten deezen opzigte, met
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382.Gefchilvoeren. (Wenken over het)
elkander vergeleeken
414
Ten aanzien der Verfbandsvermogens, 383. Gelykheid uit Genveeten. (De kragt van liet)
een ander oogpunt van voor- Een zedelyk Vertelzel.
42
384. Grasorr (EnwARD) zyne Afen nadeel befchouwd
Ten aanziene der Gemoeds• komst, 355. Zyne jeugdlyke
aandoeningen, aid. Uitzonde- Opvoeding, 356. Omhelst de
ringen in dit Pluk te maaken, begrippen des Pausdoms en
425. Veel behoort tot bet flaat van dezelve tot Ongeloof
over, aid. Eerfle Proeve van
Onvolmaakte onzer Natuure
426. Gisfingen over de oog- zynen Letterarbeid aan zynen
merken in zwaarera rampfpoed, Vader opgedraagen 357. Maakt
477. Aanmerking over een zich vermaard door zyne Gevroegen Dood, 428. Ooaflag fchiedenis van de Vermindering
op den Geluktlaac van onder- en liet Verval des Ron einfc1 en
429. Ryles, 3$8. Lof aan dit Werk
fcheide Volken,
GainESrs XVI: r-3 en XXX: 3-9 gegeeven aid. Hoe hy den
97 Christlyken Godsdienst zoekt te
opgehelderd.
rrefchiedenis, (Lof aan de) gegee- hoónen, 359. Welk voordeeven 79. Voorwerp van de- lig Getuigenis hy ester in 't
ald. Wat dezelve is
algemeen daar aan geeft, 360.
zelve
en wat zy vermyden moet, Opgave zyner Tegenfchryve80. Wat tot haar taak behoort, ren, 361. Wordt Lid van het
ald. Eénheid is een hoofdver- Parlement, 362. Zeer omzeteischte, aid. Wat de Gefchied. baar in zyne Staatkundige Be.
fchryver omtrent de Tydreken- grippeu. Aanmerkelyk blyk hier
handige Orde in agt te nee- van, 363. Onthoudt zich van
men hebbe, 83. Om dezelve tyd tot tyd in Zwitzerland,
tefchryven,isStaat.enMenscli ald. Zyn dood.
364
kunde noodzaaklyk, 84. Een Godsdienst, (Invloed des LandbouGefchiedfchryver moethet wenden Leevens op den) 309.
verhaal niet afbreeken om zy- Onder Heidenen en ,7'ooden zeer
ne eigen gedagten en befpiee- naauw aan elkander verbonlingen op te disfchen., 86. den, 310. Godsdienstplegtig
Klaarheid, orde en verband, heden daar aan vermaagfchapr,
moeten by hein heerfchen, 312. Tempels en verdere
130. Moet alle laagheid in zyn Godsdienstgebruiken daar uit
í}yl vermyden aid. Zyn ver- oorfprongiylt.
349
Waarneeming
haal belangryk maaken, 131.Graauwbttnders
Wat hy hier toe in agt te nee- over de Ligging en Zeden diens
men hebbe, ald. Wat men te Volks 770. Weinig Armen
houden hebbe van eeniger onder hun ald. Oorzaaken
gewoonte om hunne Perfoonen hier van, 171. Hebben geen
Redenvoeringen in den mond eigenlyk zogenaamde Staatsonte leggen, 133. Over het rnaa- kosten, ald. Oorzaaken van
ken van CharaEterfchetzen,134. het gerust leeven deezes
Hoe 'er zedelyk Onderwys in Volks ald. Die Staatsposten
135 bekleeden ontvangen geen
moet heerfchen.
X: 3
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B L A D W Y Z E R.
iets wegens diens
172. Onafhangeiykf3ERMEs
wedde
bezit desLandbouwers, aid. dweepvollen Boeks, de Her
Hoe 'er de Adel leeft,173. der getyteld.
193
In hun Land is maar ééne HCRODOTUs als Gefchiedfchry.
Stad, Coire (Char) aid. Zy ver met THUCYDIDES vergeleehebben weinig Pleitgedingen. ken, 83. Zyne fchryfwyze. 134
en hoe dezelve beflist wor• Hervorming inKerk en Staat
den, 174. Hunne Veehoede- rALEY's denkbeeld deswegen.
560
ry, ald. Veehandel, 175. Zindelykheid der Stallen 176. Hindojlnn, hoe men daar met
Rosfen hun Hoornvee als de de Vrouwen handelt,366.
Paarden, ald. Voedzel van 't Opvoeding der jonge Dogte.
368
Vee op de Alpen, aid. Land. ren.
bouw, 178. Zonderlinge kwaalHoedanigheden, (Veri}andlyke en
179 Zede!yke) welke de beste hulpin de Koeijen.
Grieken , veel min dan de Ro- en redmiddelen verfchaffen in de
meinen aan hun Geboortegrond veelvuldige Leevens-lotverwis510
gehegt 70. Befchouwen den Telingen.
Landbouw in een min gunitigHoendereajeren , welke lang en
licht dan de Romeinen, 72. By goed te bewaarera zyn, te weehun de magt der Ouderen ten, die op den 24 Juray ge.
213
over de Kinderen noch zo legd zyn.
groot, noch zo langduurig alsllonigbyen, (Welke gevegten 'er
onder de) van tyd tot tyd,
116
by de Romeinen.
plaats grypen.
345
r--- wreed tegen de Overwonhelingen in den Oorlog 215.Hoogmsed , waar uit dezelve
Reden van dit onderfcheia tus- hoofdzaaklyk voortfpruit. 474
fchen hun en de Romeinen, Harfels , welk Bene onderlinge
vernieling by dezelve plaats
216, 217. Waarom by hun de
Vrouwen metweinig ontzagsbe- grypt.
347
jegend. 222. Van welk een in.- Eettontocten , hunne Huwlylts226
vloed by hun de verkeering plegtigheden,
met befchaafde Vrouwen. 223 HULSr1OFF, (A.) legt zich toe
op het fchryven in al4erlei
Grifons. Zie Graauwbunders.
als Gefchied- 1't, 37. Stukje van hem in
GU1CCiARDYN
136 den flyl van Don QUI'CHOT. 38
fchryver beoordeeld.
H.
HUNTER, (JOHN) zyne Afl,omst,
O. Legt zich, by zyn Broeaft, Befchouwing van de veelIl vuldige en kort opeenvolgende der WILLIAM, op de Ontleedveranderingen van dit InfCCt. 257 kunde toe, ald. Wordt Chirutgyn en Lid van de KoHA,NNIBAL's Tocht over de Alpen, nieuw gevoelen deswe- ninglyke Societeit,637. Houdt
gen door den Heer WHITAEIR, Lesfen, aid. 'Lyn Mufewn
á}g9. Voortzetting van dit ítuk. 638. Wordt Chirurgyn Gene.
541 raal en Infpe&or van de Ar.
ardnekkiglseid. (Zeldzaam voor- mee ald. Werken door hem
232
uirgegeeven, aid. Legt zyn inbeeld van)
,

,

-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ko-

B L A D W I Z E, R.
komen aan zyn Mufeum te,00den , hefinet met Wrceiheid
koste.
639 en woestheid van Zeden, 243.
Hurons, welk Bene vreemde fchik- Hoe zy des ondanks cons Volk
king by dit Noord -Americaan. mogten heeten, 244. Van groofclie Volk, omtrent de Erfop. ter wreedheid dan andere Vol'
volging der Koninglyke Waar- ken der Aarde betigt, 245. Dit
279 gefchied ten onregte, en veele
digheid, plaats heeft.
Huwelyk , (Het) eene verorde- wreedheden fteunen op eene
ning der Natuur, 118. Dit ge- verkeerde vertaaling der Gefchiittuk voor en tegen overwo- fchiedenisfe, ald. De bewyzen
gen, 120. De Veelwyvery ge- van hunne wreedheid worden
wraakt, 124. Per ces & libram, voornaamlyk ontleend uit hun 18z ne handelwyze omtrent Afgoby de Romeinen.
J. en 1.
cliche Volken , 247. Grond
ACOBUS DE I, Koning van Enge. deezer handetwyze, aid. Dit
Volk tegen de berispingen van
J land, hoe zeer vleiend als een
Godgeleerde opgehemeld. 418 VOLTAIRE , ten dien opzigte,
j7avaanen, (Schriklyke moord aan verdedigd , ald. Wegens het
232 bevel hun gegeeven om de Ca31) gepleegd.
InfeEten, Befpiegeling van de ver- naii,iiten uit te rooijen , 248.
anderingen, welke zy onder- Met deeze uitzonderingen
gaan, 255. Welk eene vernie. vloeit de 7oodJche Wet over
ling zy onderling aanrigten. van Voorfc riften van Goeder3^}r tierenheid en Medelyden. 285
JONES, (WILLIAM) zyne vroege7ufertjesvlieg, de ver(lindende

kunde in de Europifche Taa- aart van dit Infest.
342
K.
len, 404. Welke vorderin.
gen by in de Oosterfche maakt, J(eizer. (De Verdoolde) Eene
Tyrolfche Vertelling.
4o5. Oogmerk zyner uitge419
breide Taalkennis, ald. Hoe Kikvorfchen (Geval eener Vrouwe
by zich bevlytigt op de Hindu die) braakte, 9. Voorbeelden
en Mahornetaanfche Wet, en van dergelyk een aart.
It
hulpe hem daar in geboden,Koeijen, zonderlinge kwaal, de
406. Geeft Bene Overzetting verdikking der Melk , en einvan den Hindufchen Wetgee- delyke geheele Opdrooging.179
ver MENU, ald. Als mede van t Kox. XV: g. toegelicht. 241
de Mahometaanfche Wet over Kuischheid , een beginzel onzer
de Erfmaaking, 407. Andere Natuure ingelegd.
127
verrigtingen ir de flratifche Kun/ten . (Schoone) over derzelver
Letterkunde, ald. Geeft eene invloed op de Zeden en de BeOverzetting van de Sacontala, langen der Maatfchappy , r6.
408.. Legt zich toe op de Aanmerking wegens de KunfleRegtsgeleerdheid , ald. Voegt naars wien het aan goede Zede Wysbegeerte by de Taalge. den mangelde, 78. Uitwerking
leerdheid•, 409. Een Liefheb- daarvan op de Zeden en 't Geber van de Plant- en Kruid- drag hunner Beoefenaaren ,
kunde, 41 o. Vroegrydige dood, en derzelver daaruit volgende
aid. Zyn Charaéter.
4ti werking in de MaatfchapXs 4
Pl,
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py, 19 Gunftigheid daar van
aangeweezen op de Kunfl_enaars als Schilders en Beeldhouwers, 20. Over den invloed
buns arbeids, ar. Zy ftrekken
om het menschlyk Character te

derlyke Agtbaarheid, i12. Over
den Invloed van den Landbouw op de Vertlandsvermogens, ibo. Eene Voedfter der
Kunften, r6r. Strekt niet om
de poogingen van Vernuft en
verheffen, 22. Tegenwerping, Verbeeldingskragt te bevorde(l at de handen, daar toe ge- ren, 162. Invloed van een Lande
bruikt, tot nuttiger bezigheden bouwend Leeven op de Wet konden aangewend worden ,op. ten , 214. Op de Lyffiraflyke
gelost, a.. Dat zy der Weel- Wetten inzonderhgid, 2r$ ,
de voedzel verfchafen , opge- 259. Uitwerkzels deezer Lee25 venswyze op de Burgerlyke
lost.
Kwik, (Voorbeeld van het on- Weten, 263. Gebruiken daar
479 aan eigen, 264. Invloed van
voorzigtig gebruik van)
L.
het Landbouwend Leeven op
jndbouw welk een uirwerkzel den ?tegeeriugsvorrn, 308. Op
J dezelve hebbe op 's Men- den Godsdienst. 349. Vervolg
fchen Geaartheid, 68. Schenkt van dit Onderwerp.
349
Bene gezette Geaartheid, ald.Lapiand:rs, wegens het gaan der
liegt de Menfchen aan den lieden van beiderlei Sexe in
129
bebouwden Grond.
Hoe de de Baden.
hunne HuwelyksplegtigRomeinen zich daar van be
226
dienden, 69. De Grieken veel heden.
min dan zy aan hun Geboorte' Lazarye, (Waarneeming wegens
grond gehegt , 7o. Hoe hoog eenti fchubbige) Lepra Squan;by de Romeinen geagt, 71. Welk mofa, roo. Hoe geneezen. 102
eenti fyne Staatkundige trek, Leeuw, (De)als een verllindend
302
73. Bevorderlyk tot zuiverheid . Dier befchouwd.
van Zeden, 74. Maakt dat het Leevenrbeichryvingen, verfchafcn
Volk min ten Kryg en Krygs• een aangenaam en leerzaam onmans Leevenswyze overhelle, derhoud, 639. Waar in van
76. Schoon het 't zelve geenzins de Gelchiedenis onderfcheiden,
daar toe ongefchikt maake, 640. Welke voordeelen zy ons
aid. Maakt dat de Menfchen biedt, 64r. Hoe dezelve moet
zich inderzelveroorfprong!yken behandeld worden, aid. Vraag,
fiaat vertoonen, 78. Welk of men alles, wat eten van ie eene uitwerking de Landbouw mand weet, in zyne Leeveushebbe op der Menfchen Ze- gefchiedenis moet vermelden,
den , 107. Zy worden daar ontkennend beantwoord. 643
door befchaafd, ro8. Volken Leevenswaardeering
firekkende
daar aan geworn, behouden om aan te toonen , dat de
enne Onafharglvkhcid en Waar • Mensch niet gebooren is om te
digheid van CharaEter, r ro. klaagtin en elendig te zyn. 609
Mogen niet op iuefchaafdheidLic1z. (Over de fnelheid van
beogen , r I i. Invloed deezer het)
10,1
Leevenswyze op den ifaat derLiFfde en Vreugde. Eene Alle Vrauwen , iiz. Op de Va. gone.
657
Li.
,

,

,
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Livius, neemt in zyne Gefchie. Mensch, (De) als de grootile Ver
denis de Eenheid fchoon in woester onder de Dieren be.
agt, 8r. Munt niet uit in fchouwd, 299. Zouden, als'er
Staatkunde, 85. Zyne fchryt geen vernielende Oorlogen wawyze beoordeeld. 132 ren, niet te zeer vermenigvul.
LocKe, (J.) trouwloos door een digen om op den Aardbodem
Vriend behandeld , 5o8. Hqudt te woonen. 344
daar door de Vriendfchap vol- Moord, by de Romeinen en yooden
íirekt verbrooken. 509 zwaar geftraft, en waarom. 260
LocosTA, een vermaarde Vergif Mosjchen, één paar, welk een
482 menigte van Rupfen deeze ver.
mengoer.
40=
LUKAS 1I: 14. Redenvoering daar (linden.
N.
i
over.
M.
lV0ten, (Wyditreltkende zin van
zan, (Aanwyzing van een be het woord) in den Christly.
drog des gezigts,'t welk, ten ken Godsdienst. 329
opzigte van de verhevene plek•Nieuwsgierigheid, ( Ydele) na de
ken in de) plaats heeft, 393. zaaken van onze Naasten, teven.
Waarom naar alien fchyn be- gegaan, daar zy de goede Orde
woond. 441 verbreekt, en de rust der ZaMACARTNEY'S, (Lord) Gezant. menleeving floort, 5i 7.Verwekt
fchap na China, verflag hier en koestert verfcheide wraakvan, 456. Wat by voor dit baare Driften, 520. Brengt de
Gezantichap trok, 458. Ge- Nlenfchen af van eene behoofchenken door den Keizer ge• relyke inagtneeming hunner
daan. 4$9 eigene Pligten. 522
MACHIAvEL, als GefchiedfchryNGURMAHALL, of de Koningin
136 der Indiën. Een Turksch Verver beoordeeld.
MAaoMeTH, voert het onder- telzet, 601. Vervolg en Slot.
fcheiJ tusfchen de Schryf. of 649
Koran - taal , en die van 't ge. Nunen, Opfchrift van een zeer
meene leeven, in-. 147 oude Klok aldaar. 454
Mannen, hoe in Character alge-Nyd en Nayver, in derzelver beineen van de Vrouwen onder- ginzels, voortgangen en uitwerk
-fcheidn.rgzls,bouw5
O.
MARKUS, (Wegens een Euange {ie
van) te Venetie bewaard, en het Oievaars, in menigte aan den Nyl
verfchil der Geleerdere over de _ ter verdelging van het Onftoffe waar op het gelchree- gedierte. 400
210 Onaandoenlykheid. (Het zalige
ven is.
MARLBOROUGH, geestig zeggen te- der) 467
gen den Maarfchalk TALLARD, Onbelendigheid,atler dingen. 412
48. Treffend antwoord hm te Ontmoeting. (De onverwagte)
gemoet gevoerd door den Her- 1?ene waare Gefchiedenis. 607
tog VAN AONTAGU. ald.0orlogen, thans min veelvuldig,
Mekka, een Kweekfchool ter ver- kort[londiger en min wreed, dan
betering der 2rabi the Spraake. in ouden tyde, 54. Het Land147 bouwend Loeven heeft zagtheid.
XK 5
in
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in de Oorlogswetten voortge- gen tyd dit Papier in fland
214 blyft, 209 Onzekerheid van
bragt.
Oost-Indien, welk Vergif men den tyd der uitvindinge en (les
529 gebruiks, aio. Wanneer men
daar bezigt.
Opregtlzeid. (Wenken over de) 414 van het gebruik afzag. is niet
Opfchr ft, van een Klok te Lunen. net te hepaalen, aid. Gedaante
212
454 en maakzel der Plant.
Otaheite, op dit Eiland fchynt men Parfees, een Volk in Boinbav; rylc
geen denkbeeld van Kuischheid in Koophandel, 589. Sleeken
129 uit in Liefdewerken, 590. Leete hebben.
Overdenkingen, in Eenzaamheid. ven ryklyk, en Bedelaars zyn
284 'er onbekend,ald, Hebben fchoopverleveringen, (Wat by de Room. ne Vrouwen, aid. Volksgebru
ken, en inzonderheid het be.
191
fche Kerk) zyn.
Overfpel,by verffhillende Volken graaven $gr. Zonderlinge
592
zeer ongelyk gef}raft, 276. Van Begraafplaatzen.
zwaarder natuur by de Vrouwe Patres 4postolici, vreemde begrip277 pen door eenigen hunner geh dan by den Man.
Vxygala,wat dit Woord by PLINIUS koesterd, r93. Waarom zeker
betekent 578. l:ene andere SchrXver die Schriften zo hoog
Leezing van eene plaats, waar 1lelt.
194.
aid. PEIRESC (Leevensbyzonderhedit Woord voorkomt,
den Van NICHOL. CLAUD.) 165.
P.
paarlui jchery, op het Eiland Da. Uitgebreide Geleerdheid dee.
halac en derzelver lotgevallen. zes Mans heeft aan geen
500 Handfchrift de laatt e hand ge.
Papyrus of de Papier- plant, wordt flaagen, aid. Lost de oorzaak
op Sicilie alleen natnurlyk ge- van een zogenaamden Bloedrevonden, 200. Weinig bekend - gen op, i66. Zyne kunde in
beid deezer Plantin Europa,2or. de Oudheden, 167. Deugden
Wordt in Syrie, in de Jordaan, deezes Mans, aid. Hoe zeer
in Opper- enNeder- Egypte, inde zyn af(ierven betreurd werd,
Godtro en Ibysfznie gevonden, 168. Hoe zeer de Alflrologis.
ten zich ten zynen opzigte be202. Oudtyds in Egyptebekend
twyfel of men ze tot voedzel droocen vonden in hunne Voor.
i 70
gebruikt hebbe, aid. Plaatzen fpellingen.
waar dezelve groeit, 203. Wan. Pekan. Zie China.
neer tot eerre fchkvfitoffe ge -Pergament, zeer oud tot fchryf.
204
bruikt, aid. Veelvuldig gebruik floffe gebruikt.
door de Ouden van deeze Plant Plantenryk, van de veranderingen
gemaakt, 205 Verflag eens die in 't zelve voorvallen 446.
ouden Boeks van den Papyrus Grenzen zeer na aan het Diegemaakt, 205. Hoe de Ouden renryk aid. Veranderingen,
daar van Papier vervaardigden, welke 'er in plaats grypen met
betrekking tot derzelver was207. Het water van den Nyl
niet noodig om de bladen te dom, groei en leeven 447•
doen kleeven, 208. Hoe men Staat in de onderfcbeide jaaraid.
te werke gaat, afd. Hoe Ian- faifoeuen.
Po.
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Regeering van Kever CAREL DEN
Poivaitis, als Gefchiedfchtyver boordeeld, 22. Waarin by uit- V komt te vo-)rlchyn; waarde
86 deezes Werks, 269. Als mede
fleekt.
Prrtugal, Berigt van zonderlinge zyne Gefchiedenis vnn America,
Watervaten daar in gebruik. 623 en Verflag deezes %Verks, 270.
Poudres de Succesfson. Zie Ver - Welk een gebruik by maakt
giften.
van de Gefchiedenis van Mexico,
Priesters, (Aanmerkingen over de door den Abt CLAVicctto, 272.
Egyptifclie) 228. Zie verder Geeft het Geftl:iedkundig OnEgypte.
derzoek wegens de kennis, dii
de Oudenan Indie hadden, in
Q.
Oaasfie, .(Erratum Ligni) 't licht, 273. Verliag van zyne
Scheidkundige Proeve over Redenvoering over cOLOSS. I.
de beste manier om 't zelve 26. 274. Zyn Dood, Charac•
te bereiden, 58. Vyf Proeven ter en Naageflacht.
275
des genomew en befchreeven Rome ging niet te onder door het
ald. Uitkomst deezer Proe- aankweeken dr Fraaije Kun66 tien, 27. Langzaam werkende
ven.
R.
Vergiften, daar reeds vroeg in
Redding, (Wonderbaarlyke) van gebruik.
482, 485
twee Matroozen op Zee. 1 87 Ro neinen, hoe zy zich van den
.Regeeringsvorm, (Onderzoek tot Landbouw ten fleun des Staats
wei ken) een Landbouwend Lee- bedienden, 69. In hoe groot
ven natuurlykst aanleiding geeft. eere hoogagting, 7 t. Hoe groot
303 by hun het Vaderlyk gezag, ii 3.
Regtsgeding, tegen een ten'onregte Min wreed dan de Grieken teingevoerde Godheid in China, gen de Overwonnelingen, 216.
504 De grond hier van moet in het
Rectvaardigheid f eens Turkfchen Landbouwend Leeven gezogt
236 worden ald. Welk een ge.
Regters.
Rernoat(t'ranten houden de H. bruik zy van den Godsdienst in
Schrift oor den éénigen Ge- de Staatkunde maakten.
352
loofs-en Leevensregel, ago. ZyROMULUS welk een gebruik by
wraaken de Overleveringen. ald, van den Godsdienst ir. liet
ROBERTSON, (WILLIArvr) zyneAf.
Staatsbeftuur maakte.
353
komst, 266. Wordt Leeraar in Roofvogels, in derzelver verflinde Schotfche Kerk op een gering deaden aart befchouwd. 394
Dorp,en Bene kleine jaarwedde, R.tkoorts, die benaaming te ruim.
ald. Doet zich als een be- fchoots gebezigd 294. Wat
kwaam Man en welfpreekend eigenlyk Rotkoorts is aid.
Redenaar kennen, 267. Wordt Slegte gevolgen van dien naam
te Edenhurg als Leeraar beroe. kwistig te gebruiken, ald. Tepen, en wordt, by andere be. kenen van waare Rotkoorts. 296
vorderingen, Opperde der Hbo- Rottekruid. Zie Arfenicum.
gefchoole, old. Geeft de Ge. Rupfen, hebben eerie ontelbaare
fchiedenis van Schatland in 't menigte verflindende Vyan.
licht; beoordeeling van dit den.
343
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,

dat de Bruid den Bruidegom een tegen de Slaaven onder den
Zweep te haarer tugtiging aan- naam van Cryptic bekend, 50.
225 Het Ouderlyk gezag betekende
biedt.
Rykaart (De) 'en de Wysgeer. 424 'er weinig,217
S.
Spraak, (Arabiicbe) roemt op eene
hooge Oudheid, 145. Dezelve
AINT-CROII, een vermaarde Ver486 neemt twee Hoofd dialeéten
giftmenger.
Sal Acidum L''slentiale Tartari Cry- aan, 146. Heeft twee Hoofd/iallifatrcm. Iets over de berei- tydperken en is vroeg be249 fchaafd, ald. Hoe zeer veel
ding van 't zelve.
Salpeter, wanneer en hoe eerst tot de menigte van Vreemdelingen,
het maaken van kunstkoude te Mekka Misfen houdende, daar
627 aan toebragt, 147, Wat MA•
Vogten gebezigd.
Naphtha. (Veilige manier sioMETii tot de Schryf- of Ko om, in weinig tyds, door enkele ran -taal toebrigt, ald. Met here
vermenging, een zeer zuivere) neemt de Goudera Eeuw der Ora.
i53 bifche Spraak een einde, .48.
te bereiden.
als Gefchiedoeker Bef{endigheid dier Taaie en de
SALUsTIU 8
beoordeeld, 85. Zyne fctíryf oorzaaken daar van, ald. Ryk132 held dier Spraake, 149. Nut
wyze.
I SAMUEL XIII. 14. Verhàndeling en gebruikan dezelve voor
237 het Elebroeuwsch, 15o. In wel.
daar over.
Il
XII. 3r. anders ver- ke opzigten de Uitlegging des
245 O. T. wint door het gebruik
taald.
van den iirahifchen Tongval, 152.
Scherpheid. (Voorbeeld van wel
376 Hoe men in dit tuk met oor geplaatste)
Schulpvisfchen, derzelver menigte. deel te handelen hebbe. aid.
Vernieling onder dezelve aan -Spreeker, (Had de) geen geiyk.
40z Een Sla. 472
gerigt.
443
Sierra Leona, zonderlinge Opvoe- Starren, (vaste) Zonnen.
ding der jonge Dochteren al-Storm (Een) op Zee. Een Frag558
225 inent.
daar.
Slaaf. (De getrouwe) Rene waareSTRAI,A, als Gefchiedfchryver be,
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Gefchiedenis.

41

136

oordeeld.

Slagven, in Chirac onbekend, 460.

T.

Misdaadigers alleen verrigteu
Slaavenwerk, ald. Aanmerkin- TncrTu*s als Gefchiedfchryver
gefchetst, 86. Zyne Schryfgen van een Chinees over de
aid. wyze beoordeeld, 132. TuuSlaaven.
Sneeuw, in zeer ouden tyde tot C EIDES als Gefchiedfchry.
verkoeling van den Drank bj- verl, beoordeeld, 83. By HEROwaard, 66r6. Hoe gebruikt. 617 DOTUS vergeleeken, 84. Aart
SPAR., (H1ERoMa) lot van dee. zyns fchryvens, 86. Legt zyne
ze vermaarde Vergit'tmengtfer te Perfoonen Redenvoeringen in
485 den mond, 133. Beoordeeling
Reine.
134
Sparta, ging niet ten gronde door van die Schryfwyze.
berigt
weof
TOFFANIA,
Kun
TOPHANA,
der
Fraaije
invoeren
het
tien, 28. Wreede Wet aldaar geus deeze Vergiftmen fer, 484.
,

,

op.
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Opgave van de bereiding dee Verrotting ,(Onderzoek of 'er eene
zer vergiftigende Waters. 528 waare) in een menschlyk li•
Trochus, eene foort van Zeefrak, chaam,kan plaats hebben. 334
hoe gewapend om Schulpvis- Verfdril en Overeenkomt.Of de Zon.
874.
402 dag -ogtwal.
fchen te vernielen.
Zwyfelaary en Ongeloof, Zamen.Vrcourtzux en LA VOISIN, twee
Ipraak deswegen. Door BEAT- Franfche Vergiftmengfters haar
524
561 lot.
-riE den longen.
Tyger, (De) als een verflindendVisfchen, op welk een wyze zy
3o2 leaven, 2$r. Van derzelver
Dier befchouwd.
V.
Schubben 252. Veelvuldige;
j aderlandsliefde, waarom door onderlinie vernieling onder dit
causTus niet byzonder aa..- Gepacht, 306. Voorbeelden van
335 Berke Voortteeling.
307
gepreezen.
VALCKENAER, (P. J.) oud Gou- IVolkenz. (Bedenkingen over den
verreur van Tomato, komt by Gelukslaat der onderfcheide)
429
een Schipbreuk deerlyk otn. 187
Veelwyv. ry, hoc by de Gallas, een VOLTaiRa'S, befcbuldigit:g der'oo.
Herdersvolk in Abysfinie, in den,getoetstenbeoordeeld.247
zwang, g8. Als mede by deVoor/poed, de Moeder des Hoog5hangallas,g9.Overweegingvan moeds.
473
dezelve, 124. Neemt af by het Vrede, (Hoede H. Schriftaan den
toeneemen der Befchaafdheid, Christl. Godsdienst de) alzins
i28. Door den Christi. Gods- toefchryfc,3.InwelkenZinCI1RISdienst veel verminderd, 220. Tus gezegd Aran worden Vrede
Oorzaaktn der Veelwyvery on- op Aarde gebragt te hebben, 4.
der eene heete Lugtftreeke, (L Door de zonde der Wereld
223. De Christi. Godsdienstkan op zich te neemen, aid. (II.
daar de Veelwyvery niet geheel Door Goedaartigheid en Zagt224 moedigheid den Menfchen te
vernietigen.
Venetie, verftag wegens een oud leeraaren, 7. Eewyzen dat de.
Handfchrift van aaencus Buan- zelve die gevolgen met de daad
212 te wege gebragtheeft, 44.
aelie, daar bewaard.
Vrnterglazzen, hoe van bevriezen Welke wreedheden daar door
630 verbannen zyn So. Welke
te zuiveren.
henus, (De Planeet) heeft waar- Menschlievende en Vredebe.
fchynlyk een Dampkring. 390 vorderende Deugden daar door
Vergiften, (Iets over de langzaam ingevoerd zyn, Si. Zie verder
werkende) of zogenaamde Poe- Christen Join.
dyes de Succesfion, 480. WaarVriendfchap, (Voorbeelden van)
tat men oordeelt dat ze be- veel meer onder de Grieken dan
ftaan, 526. Eenigen hebben onder de Rorneinen.
75
(Byzondere) waarom
de langzaam werkende Giften
in t wyfel getrokken anderen in den Christi. Godsdienst niet
331
alleen ontkend, dat men der- aangepreezen.
zelver werking tot op een be- Vrouwen, (Welk een Invloed de
paalden tyd inrichten konde. Landbouwende Leevenswyze
527 op den staat der) bebbe, 112.
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floe in hoofdchara eitrekken bl"ater, (Geko,kt) bevriest eerder
629
van de Mannen onderfcheiden, dan ongekookt.
Tig. De Veelwyvery overwon- Weelde. (Over het verband rusgen en gewraakt, 124. De on- fchen de fchoone Kunl{en en
gelukkige (laat der Sexe in de)
26
America, en in Siberien, r80.Wetdaadigiieid. (De) Een Perfrz38
De Vrouwen gekogt, i81. Aan- aansch Vertelzel.
doenlyke Gefchiedenis eener Werpen, derzelver verftindende
AmericaanfcheVrouw,184.Ver- aart, en hoede Slaagers zich van
beterde (laat der Vrouwen by dezelve bedienen, 342. Welk
befchaafde Volken, 186. Veel- eene vernieling de i1eepen loins
wyvery, derzelver toe • en afnee- in hunne Nesten aanrigten, 346.
ming by het aanneemen der be Wyze en goede oogmerken hier
347
fchiafdheid, 221. Van waar in.
onder de Grieken door haare Wetten, (Eene te groote flapheid
Mannen met weinig ontzags be- der) kan aanleiding tot Wreedjegend, 222. Van welk een heden geeven.
219
invloed daar de verkecring met WILLEII DE I1I. wegens de door
befchaafde Vrouwen, 223. Het BURIET hem toegékende OnOverfpel by haar een misdryf de«gd; deeze in Dronkenfchap
van eene zwaarder natuur dan gefield, 646. Brief, by welken
by de Mannen, 277. By be by voorheeft Engelanl te ver•
648
fchaafde Volken tot Landei- laaten.
gendom en Erfenisfen geregtigd, Wolf, (De) als een ver(lindend
303
278. Over de Erfopvolgingen Dier befchreeven.
X.
haar toegekend, 279. Wegens
de onderfcheide graaden van yENopiloN, diens Schryfwyze
bedwang de Vrouwen opgelegd, C, beoordeeld.
I3
Y.
in onderfcheide Landen en op
verfchillende tyden in 't zelfde /)r,(Kenft. of Tafel-) reeds vroegLand, met de oorzaaken dectydigvervaardigd,6r8. Zonder.
zer verfchillendheden , 280. linge Werkzaamheden, hier toe
Over de Zeden der Vrouwen in gebruiklyk, befchreeven, aid.
heete Gewesten , 365. Zeden Byzonder hoe her te Calcutta geder Vrouwen onder gemaatigde fehiedt , 62r. In Frankryk
Lugtífreeken, waarde Veelwy- heeft men eerst laat Yskelders
very verboden is, 368. Vrouw- aangelegd, 622. Schoon het
lyke Opvoeding, hoe dezelve gebruik van Ys en Sneeuw in
372 den Wyn plaats vond, aid. Salmoet ingerigt veezen.
peter, wanneer en hoe eerst tot
W.
WAGENAAR, (J.) fpeeit Kaarthet konstkoude Vogt te) bereifpel met een Staatkgmdig den gebezigd, 625. Wegens de
oogmerk.
509 uitvinding om (net Salpeter en
Wales, zonderlinge plegtigbeid by Sneeuw, of Ys, de koude te verhet afhaalera der Bruid, daar grooten, 630. Wanneer men
227 het Konst-Ys op tafel bragt, 632.
gebruiklyk.
Walvisels, hoe ten prooi van den Handel der Italiaanen in koude
Zwaardvisch.
403 Konstdranken.
6?3
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Tsland, (Zonderlinge vryheid aan Zor_ een Dampkring hebbe, 434•
de jonge Dogters op) vergund, Hoe de lichtende VIoeiftoffe
om, zonder fchande, zes Bast- van de Zon daar in geboorea
aarden ter wereld te brengen. wordt ald: Van het duister
1Q8 Lichaam der Zonne,438. Dwaas.
held om de Zon tot een verblyf.
Z.
ainer:fpraak tusfchen MEEco- plaats der Gezaligden te flellen,
EILIS, SOCRATES, en een he- of een strafplaats voor de Verdendaagfchen Wysgeer over doemden, ald. De Oppervlakde Twyfelaary en 't Ongeloof, te der Zonne niet boven alle
560 verbeelding vtrfchroeid, 439.
Zeehaas, onder de fferkwerkende Oogmerken waar toe de Zon
484, dient, 440. Dezelfde redenen,
Vergiften gebruikt.
Zeehen, (Natuurlyke Historie van die voor de bewoonbaarheid
de) i5s. Naamen deezes Vo- der Maan pleiten, gelden hier
gels, ald. Gedaante, Leevens- ook, ald. Nadere Waarneewyze, Verhuizingen, i56. Ge- mingen van de Vlekken. 44S
flalte en Pluimadie 157. Rene Zondag -ogtend Befchoawing van
kleindere foort, de Groenland. de uitwendige Godsdienflige
ald. Werkzaamheden op denzelven.
fche Duif geheeten.
374
Zee -rui, levert veel Loogzout op.
585Zouten, (Over het beftaan der)
Zon, (Algemeene befchouwing 584. Door de geheele Natuur
der) 386. Veelvuldige kennis- verspreid, ald, Noodzaaklyk
neemingen der Wysgeeren aan- in het Groeiend Ryk, 585. In
gaande dit Hemellicht, 387. het Ryk der Dieren, 586. De
Verfchillende gevoelens over de Zoutdeelen worden niet ver587
vlekken op de Zonnefchyf, alit. nietigd.
Wegens de Plekken, ofFaculre,Zuiker, hoe vroeg, en by welke
388. Waarneemingen op de Zon- Schryvers, men daar van gewag
neolekken, 389. Waarom aan vindt, 536. Dat de Propheeten
geene Vulcanifche Uitbarfiing JESAMA en JEREMIA 'er van
toe te fchryven ald. Eerder fpreeken.
aid:
aan den Dampkring der Zonne Zwaard%chermers, (Welk een aanmet deszelfs natuurlyke veran- tal menfchen de Spelen der).
deringen toe te fchryven, ald. wegnamen.
5e
Waarneeming der Zon nevlek•Zi.vaardvisch, hoedeezedenWalken, 39t. Wegens de Bergen visch afmat, en doodt. 403
in de Zon, 392. Verdere Waar. Zwangerheid, (Voorbeeld van eeneemingen op de Zonnevlekken, ne veele maanden duurende) in
393. Meer byzonder der Fa. eene Vrouw.
163
cute, of Toortsen, 394. Dat de Zwyneri, greetig op Slangen. 401
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